
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4832 - São Paulo, Terça- feira,  25 de janeiro de 2022 

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

ANTONIO MARCOS LEITE DOMINGOS e FERNANDA CARDOSO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista junior, nascido em São Paulo - SP, 
aos 29/03/1993, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de ANTONIO 
DOMINGOS FILHO e de MARIA APARECIDA LEITE DOMINGOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, administradora de empresas, nascido em Diadema - SP, 
aos 05/06/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA e de 
CRISTIANE GOMES CARDOSO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

 

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

RENAN GREGÓRIO BRAGA e JÉSSICA JULIÃO DE OLIVEIRA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de logística, nascido em Diadema 
- SP, aos 10/05/1989, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO FELIPE BRAGA e 
de EMILIA GREGÓRIO BRAGA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/03/1990, residente em Diadema - SP, filho de ADILSON 
DE OLIVEIRA SILVA e de VILMA LOPES DE SOUZA JULIÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

ÉBER SANTIAGO DE SOUSA e ALINE FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 19/01/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO PEREIRA DE SOUSA NETO e de JOELMA 
SANTIAGO SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em SÃO PAULO - SP, aos 16/04/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ENILDO 
JOSÉ DA SILVA e de ELIANE FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

ANTONIO RODRIGUES VIANA e DANIELA GERMANO DA COSTA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de armador, nascido em Novo 
Oriente - CE, aos 13/05/1983, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO RODRIGUES 
DA SILVA e de LUZIA FERREIRA VIANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Novo Oriente - CE, aos 11/10/1987, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MARINETE GERMANO DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

 

 
 
 
 
 
 



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

WASHINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA  e NILMA MENDES DA SILVA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, vigilante , nascido em LAJEDINHO - BA, 
aos 02/04/1979, residente em Diadema - SP, filho de ARLINDO GONÇALVES DE 
OLIVEIRA  e de EDNALVA OLIVEIRA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, aux. administrativo , nascido em WAGNER - BA, aos 25/10/1985, residente em 
Diadema - SP, filho de BENEDITO MENDES DA SILVA  e de IVONEIDE BARBOSA DOS 
SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

ALAN DA SILVA SOUZA e VAGNER HENRIQUE PINTO DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de dados, nascido em Diadema - 
SP, aos 19/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de AIRTON TEIXEIRA DE SOUZA 
e de MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de dados, nascido em Diadema - SP, aos 29/09/1999, residente 
em DIADEMA - SP, filho de PEDRO DOS SANTOS e de CATIA ELAINE PINTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

ÍTALO ALESSANDRO PEREIRA BEZERRA e JAQUELINE ALVES DIAS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Monteiro 
- PB, aos 15/05/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ALESSANDRO BEZERRA 
e de REJANE APARECIDA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Diadema - SP, aos 29/08/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ MARIA DIAS e de MARIA ALVES BRITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

ADONIS PAIXÃO DE OLIVEIRA e GÉSSICA DO NASCIMENTO DIAS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar administrativo, nascido em São 
Paulo - SP, aos 03/03/1988, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO DAVI DE 
OLIVEIRA e de MARIA DA PAIXÃO DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, arquiteta, nascido em Diadema - SP, aos 30/03/1991, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ABILIO PEREIRA DIAS e de JOSELITA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

JACKSON RENATO BORGES e PATRICIA PRADO DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Goiana - PE, aos 26/11/1980, 
residente em Diadema - SP, filho de ELIANE MARIA BORGES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 03/04/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de VALTER BORGES DE OLIVEIRA e de TEILA MARA 
PRADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 



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

WEVERTON SOUZA DA SILVA e LUANA DIAS CHAGAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, promotor de vendas, nascido em Diadema - SP, aos 
16/04/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JANETE SOUZA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 
25/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de GILBERT DE SOUZA CHAGAS e de 
MIRIAM DIAS CHAGAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

NATHAN MELCHIOR VENTURA e INDIANA MEDEIROS LEITE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de refrigeração, nascido em São Paulo - SP, 
aos 26/05/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM VENTURA NETO e de 
VILMA DE SOUZA FARIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
farmacêutica, nascido em Osasco - SP, aos 04/10/1989, residente em Diadema - SP, filho 
de JAIME DE MEDEIROS LEITE e de RAIMUNDA MEDEIROS LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

ANDRE PARONETTI SOUZA  e KETHELYN NICOLE DO NASCIMENTO MORAIS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, analista de  logística, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 03/09/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ALCIDES CAMILO DE 
SOUZA  e de ANA CRISTINA PARONETTI SOUZA ; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, vendedora , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 02/08/2001, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ESTANLEI DE MORAIS e de ANDREIA CRISTINA 
DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS SAMPAIO e ROSANGELA MARIANA DA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de suporte, nascido em 
São Paulo - SP, aos 27/05/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURDES DOS 
SANTOS SAMPAIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cabeleireira, 
nascido em São Paulo - SP, aos 11/08/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ADÃO 
MARIANO DA SILVA e de EMILINHA ALVES PINTO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

SERGIO DE SOUZA RODRIGUES e HELLEN CRISTINE NAKADATE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, funcionário público, nascido em São 
Paulo - SP, aos 11/10/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON CARLOS 
RODRIGUES e de LUCIA HELENA DE SOUZA RODRIGUES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 03/01/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de KENJI NAKADATE e de IRACI BEZERRA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 



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

DOUGLAS VILELA DA SILVA e CAROLINA AGUIAR DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, nascido em São Paulo - SP, aos 07/04/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER JOSE DA SILVA e de CELIA DALVA 
VILELA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de desenvolvimento, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/10/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ DE SOUZA e de MARCIA ALVES AGUIAR DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

FILIPE ROCHA MORAES  e NICOLY SOUZA LIMA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, ajudante de produção , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - 
SP, aos 08/03/1999, residente em Diadema - SP, filho de ERALDO DE CASTRO MORAES 
FILHO  e de DEBORA ROCHA MORAES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, vendedora , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 05/04/2000, residente em Diadema 
- SP, filho de DOGIVAL ASSIS DE LIMA e de ROSICLER DE SOUZA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

CLAUDI BRITO DE MELO e SUELI MATIAS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Umuarama - PR, aos 
07/11/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARIA DE MELO e de MARINA 
BRITO DE MELO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, limpadora, nascido 
em São Paulo - SP, aos 06/07/1966, residente em DIADEMA - SP, filho de DINÁ DE 
ANDRADE OLIVEIRA e de JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

VICTOR CRUZ SOARES e IVONETE FELICIANO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, soldado do exército, nascido em Alegrete - RS, aos 
01/09/1997, residente em Diadema - SP, filho de ALCIR PEDROSO SOARES e de ZILÁ 
CRUZ SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, atendente, nascido 
em Casinhas - PE, aos 13/10/1994, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL JOSÉ e 
de MARIA JOSÉ FELICIANO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA e DELMACY OLIVEIRA MOREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, nascido em DIADEMA - SP, aos 22/09/1973, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTENOR JOSÉ DA SILVA e de MARIA DA GLORIA 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, inspetora da qualidade visual, 
nascido em JEQUIÉ - BA, aos 25/06/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EUFRASIO DE OLIVEIRA MOREIRA e de MARIA DELZA OLIVEIRA MOREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

ANA MARIA DA SILVA BALESTRA e JOYCE ALEXANDRE DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São José do Rio Pardo - 
SP, aos 12/07/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VITOR BALESTRA e de 
CILENE MARIA DA SILVA BALESTRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de restaurante, nascido em Diadema - SP, aos 03/11/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOÃO ALEXANDRE DA SILVA e de MARY ALEXANDRE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS e MIRIAM SANTOS DE JESUS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
10/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO JOSE DOS SANTOS e de 
FRANCISCA BARBOSA NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de serviços gerais, nascido em Poções - BA, aos 17/03/1977, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ADEMAR DE JESUS e de CELITA SILVA SANTOS DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

STEFHANO HIAGO GOMES e LAYZA CARNEIRO DIAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de acesso, nascido em Pedrinópolis - MG, aos 
16/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIOMAR GOMES e de ISA 
HELENA ROSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/2000, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FELIPE GOMES DIAS e de ELEUZA CARNEIRO SOUZA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

FELIPE AUGUSTO DA SILVA e THAINÁ DA CRUZ FEITOSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de exportação, nascido em Diadema - SP, aos 
31/07/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSELINA DA PENHA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente financeiro, nascido em São 
Bernardo Do Campo - SP, aos 20/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
AROLDO FEITOSA e de SONIA MARIA DA CRUZ FEITOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

DANIEL MARTINS DOS SANTOS e JULIANA MARTINS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema - SP, aos 
29/11/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de DIONISIO LEITE DOS SANTOS e de 
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 22/07/1983, residente em DIADEMA 
- SP, filho de MAURICIO ROBERTO MARTINS e de ROSA MARIA CASTRIGNANI 
MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

ANTONIO WALMIR ALVES DE SANTANA e MARIA EDINALVA DANTAS DE SANTANA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Sátiro 
Dias - BA, aos 30/12/1960, residente em DIADEMA - SP, filho de AMANDO JOAQUIM DE 
SANTANA e de MARIA ALVES DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Sátiro Dias - BA, aos 03/08/1969, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EVERALDINO JOAQUIM DE SANTANA e de ELZA DANTAS DE SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

CLEYTON JAMES LONGUINHO e STEFANY GABRIELE SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 
19/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ELISANGELA PAULA LONGUINHO; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
10/12/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTINO JOSÉ DA SILVA e de 
ROZIANE MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

ALEXANDRE DE CARVALHO SILVA e JÉSSICA GONSALVES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, mensageiro motoqueiro, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 27/01/1979, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO 
ANISIO DA SILVA SOBRINHO e de ROSELY DE CARVALHO SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de classe, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 23/03/1990, residente em Diadema - SP, filho de GEDEIR GONSALVES DA SILVA 
e de CREUZA DOMINGOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ROGÉRIO ANTONIO BARBOSA e NATÁLIA ROGICK DIAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, funcionário público, nascido em São Paulo - SP, aos 
08/08/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO BARBOSA e de ROSA 
MARIA BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido 
em Diadema - SP, aos 20/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AUGUSTO 
DIAS e de ELISABETE ROGICK DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

RAFAEL AUDIBERT MELCHIORETTO e FLÁVIA FREIRE DOURADO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em Diadema - SP, aos 
24/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCAS MELCHIORETTO e de 
CRISTIANE DA CONCEIÇÃO AUDIBERT; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de telemarketing, nascido em Diadema - SP, aos 17/06/1999, residente 
em DIADEMA - SP, filho de HUMBERTO FREIRE DOURADO e de MARIA DAS GRAÇAS 
FREIRE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

VICTOR MORAL DOMINGUES MARTINS e MILENA SOARES FONSECA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, analista de recursos humanos , nascido em 
SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 13/03/1986, residente em Diadema - SP, filho de 
MOACIR MARTINS e de ELIANA MORAL DOMINGUES MARTINS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , assistente de recursos humanos , nascido em São Bernardo Do 
Campo - SP, aos 19/06/1998, residente em Diadema - SP, filho de SEBASTIÃO HENRIQUE 
FONSECA e de MARIA NILZA SOARES ALMEIDA FONSECA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

JEFFERSON SOARES DA CONCEIÇÃO e ANA PAULA TEIXEIRA ALVES , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, ajudante geral , nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 13/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIVALDO DA CONCEIÇÃO  e 
de MARIA DO ROSARIO SOARES LIMA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, do lar , nascido em DIADEMA - SP, aos 30/01/1996, residente em DIADEMA - SP, 
filho de BOLIVAR ALVES DA SILVA  e de MARIA DAS NEVES TEIXEIRA DO 
NASCIMENTO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

HIGOR DA SILVA MIRANDA e MARLUCE APARECIDA CORDEIRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnico em segurança eletrônica, nascido 
em Diadema - SP, aos 22/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de LEONDAS 
GONÇALVES DE MIRANDA e de RITA MARIA DA SILVA MIRANDA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, agente administrativo, nascido em São Caetano do Sul - 
SP, aos 08/07/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ALTAIR JOSÉ CORDEIRO e de 
DELCIRIA APARECIDA VIEIRA CORDEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

GERSON JOÃO DE CARVALHO e ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, bancário, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 14/01/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LUIS DE 
CARVALHO e de RAIMUNDA MARIA DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, bancária, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 21/01/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GESSIVALDO DA SILVA LIMA e de ROSELI ALVES DE LIMA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 25 de  janeiro  de  2022. 

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

JEFERSON VENCESLAU DA SILVA e MILENA DOS SANTOS PINHEIRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
18/11/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JAELSON FERREIRA DA SILVA e de 
AMARA MARIA VENCESLAU; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica 
de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1998, residente em DIADEMA - 
SP, filho de LINDOMAR ALVES PINHEIRO e de JOSEMIRA SERAFIM DOS SANTOS 
PINHEIRO; 
 
 
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, 25 de  janeiro  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


