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Ano 30 - Nº 4845 - São Paulo, Terça- feira,  26 de abril de 2022 
 

 

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

MAICON DOUGLAS PEREIRA DE JESUS e BEATRIZ DE ALCANTARA DOS SANTOS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em 
Olindina - BA, aos 28/07/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NILTON DE 
JESUS e de JEANE DA FONSECA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 30/10/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PEDRO MANOEL DOS SANTOS e de GILENE DE ALCANTARA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

DANIEL BRITO DE ARAUJO e MARIA LAURA MOTA DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 
16/05/1968, residente em Diadema - SP, filho de REINALDO SEMIAS DE ARAUJO e de 
MARIA PEREIRA DE BRITO ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, do 
lar, nascido em Serrinha - BA, aos 25/08/1958, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANOEL ALVES DA MOTA e de JOSEFA FERREIRA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

ERIKO BEZERRA DOS SANTOS e MAYARA ANNE CRUZ, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em Garanhuns - PE, aos 27/01/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de HERALDO BEZERRA DOS SANTOS e de LÚCIA 
BEZERRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 20/04/1994, residente em Diadema - SP, filho de 
EDIVALDO CESAR CRUZ e de CRISTIANE APARECIDA MACHADO CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

MOISÉS ABRAÃO SILVA DE JESUS MENEZES e STEPHANYE SILVA DINIZ, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, axiliar de logística, nascido em São Paulo - 
SP, aos 19/12/1997, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ NILSON DE JESUS 
MENEZES e de VALQUIRIA JESUS SILVA MENEZES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/04/1996, 
residente em Diadema - SP, filho de CARLOS HENRIQUE RAMOS DINIZ e de ELFRIDA 
SILVA RAMOS DINIZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

JOÃO VÍTOR LOPES DE SOUZA e GIOVANNA JULIA DE AGUIAR ANZAI, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 02/07/1999, residente em Diadema - SP, filho de FABIO BRAGA DE SOUZA e 
de VIVIANE LOPES BONIFACIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em DIADEMA - SP, aos 25/09/1998, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ EDUARDO ANZAI e de SANDRA APARECIDA ANZAI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

AMAURI DA SILVA CAETANO e VANESSA ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
04/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM MARIA CAETANO e de GENI 
RODRIGUES DA SILVA CAETANO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 02/10/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARILDA ALVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

ÍTALO ANDREW DE ARAUJO ABREU e WILMA COSTA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro de software, nascido em São Caetano do Sul 
- SP, aos 26/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR ALVES DE ABREU e 
de LUCIANA MENDES DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
enfermeira, nascido em Quijingue - BA, aos 21/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ESCOLACIO FREITAS DA SILVA e de ENIZETE MOREIRA DA COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

OLDAIR MAIA DOS SANTOS e GISLENE ALVES DE MEDEIROS BRITO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em Itagibá - BA, aos 
08/04/1988, residente em OSASCO - SP, filho de EDSON MELO DOS SANTOS e de 
CILERINA DOS SANTOS MAIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 09/07/1993, residente em DIADEMA - 
SP, filho de DOMINGOS BRITO DE OLIVEIRA FILHO e de ROSEMEIRE ALVES DE 
MEDEIROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

RODRIGO BENVINDO DE JESUS DA SILVA e DEBORA LUCCHESI, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 
28/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ELOI DA SILVA e de MARIA 
NALVA BENVINDA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar, nascido em Säo Paulo - SP, aos 30/04/1984, residente em Diadema - SP, filho de 
EDUARDO LUCCHESI e de MARIA IRENE TEIXEIRA LUCCHESI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

WALTER NICOLAS EUFROSINO e JESSICA PAOLA VERGARA LINARES , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, analista fiscal , nascido em Diadema - SP, 
aos 03/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO CARLOS EUFROSINO 
e de MIEKO MAJIMA EUFROSINO; e a pretendente:  nacionalidade colombiana , solteiro, 
jornalista , nascido em Santafe de Bogota, Colombia , aos 31/05/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FERNANDO VERGARA SAENZ  e de ANA ROSA LINARES 
VELANDIA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 

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

WILLIAN LEAL DOS SANTOS e LARISSA HOLANDA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, barbeiro, nascido em Serrinha - BA, aos 03/01/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FLORENTINO BARBOSA DOS SANTOS e de 
ANAILZA DE JESUS LEAL DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de manuseio, nascido em Cariús - CE, aos 18/07/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO CÂNDIDO DA SILVA e de ANTONIA DE HOLANDA 
TORRES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

BRUNO FERREIRA DO PRADO e STÉPHANIE MARCIANO DE AQUINO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de suporte nível I, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 06/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MOACIR 
VEIGA DO PRADO e de AUREA FERREIRA DO PRADO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, oficial de creche, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 04/01/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO MARCIANO DE AQUINO e de SONIA 
CRISTINA ORASMO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

ROBERT CRISTIAN DIAS LIRA VAZ e ELINE LIRA DE JESUS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 
21/06/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIO PEIXOTO VAZ e de TANIA 
REGINA DIAS ARRUDA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, balconista, 
nascido em Diadema - SP, aos 03/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
ROSA DE JESUS e de MARIA JOSE DE LIRA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

DARLAN FERREIRA MARQUES BENVINDO e VALÉRIA FREIRE DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnico em refrigeração, nascido em 
Nova Olimpia - MT, aos 23/12/1989, residente em Diadema - SP, filho de MAURO JORGE 
MARQUES BENVINDO e de MARIA JOSÉ FERREIRA DE BRITO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 25/07/1985, 
residente em Diadema - SP, filho de MANOEL GONÇALVES DA SILVA e de MARIA DO 
SOCORRO FREIRE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 
 



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

LUCIANO ALVES RIBEIRO e LUCINEIDE RIBEIRO DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Lavras da Mangabeira - CE, aos 
03/07/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO e de 
JOSEFA ALVES DE SOUZA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Aurora - CE, aos 24/09/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA e de TEREZA DE SOUZA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

DOMINGOS SILVA SANTOS e MARLA SANTOS DO NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, separador de ferramentas, nascido em 
TERESINA - PI, aos 09/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
RUFINO DOS SANTOS e de FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de máquimas, nascido em IPIAÚ 
- BA, aos 29/07/1994, residente em Diadema - SP, filho de MILTON FRANCISCO DO 
NASCIMENTO e de JOSELIA SOUZA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

SÉRGIO HENRIQUE ARAÚJO DA SILVA e KAROLINE FÉLIX SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, eletricista, nascido em São João do 
Jaguaribe - CE, aos 08/10/1990, residente em Diadema, filho de IVETE ARAÚJO DA 
SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar, nascido em Diadema - 
SP, aos 27/09/1994, residente em Diadema - SP, filho de ROSIVAL FÉLIX SANTOS e de 
ANA MARIA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

VAGNER ALVES DE SOUZA e MARIA VERÔNICA DE PAIVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 02/11/1978, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VENCESLAU DE SOUZA e de BENEDITA ALVES 
DO NASCIMENTO SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, feirante, 
nascido em Canhotinho - PE, aos 19/01/1985, 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,  26 de  abril  de  2022. 

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

MARCELO DE AZEVEDO MORAES e JÉSSICA DE OLIVEIRA SERRÃO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 30/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de EDEMILSON 
DONISETE DE MORAES e de SONIA REGINA AZEVEDO MARQUES DE MORAES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, recepcionista , nascido em Areado - MG, 
aos 18/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de FLÁVIO DE OLIVEIRA SERRÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

MICHAEL VINICIUS ROCHA e THAYNÁ YNARA DE JESUS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de atendimento, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 21/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MÁRCIA ROCHA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido em São 
Paulo - SP, aos 27/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIA DE JESUS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 

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

FERNANDO CÉSAR GOUVEIA e KELLY MARIANO AVANSO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, nascido em Osasco - SP, aos 22/07/1977, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARTA GOUVEIA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 27/06/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de RUBENS AVANSO e de LUCIMAR DE SOUZA MARIANO 
AVANSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

HENRIQUE ESTEVÃO DOS SANTOS DA HORA e DANIELLE LARISSA CUNHA 
FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 28/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO WILITON DA HORA e de ALESSANDRA ESTEVÃO DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 
23/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FERNANDES FILHO e de 
APARECIDA CUNHA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

ÉDERSON IMPARATO e SOLANGE DURCELINA PARREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em Diadema - SP, aos 19/05/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OSNY DE SOUZA IMPARATO e de VERA LÚCIA 
IMPARATO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, administradora, nascido 
em Barretos - SP, aos 02/06/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO PARREIRA 
FILHO e de NELY VICENTE PARREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

FLAVIO CARRASCHI e ELAINE GOMES SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/05/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LEONILDO VALENTIM CARRASCHI e de MARLENE 
ROCHA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vendedora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/12/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO LOURENÇO SILVA e de ANTONIA DE MARIA GOMES SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

EUSIMÁRIO DE JESUS MANGUEIRA e ELIANE ROSA DE FREITAS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 
14/08/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MANGUEIRA DE SOUSA e de 
EMILIA DE JESUS MANGUEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 14/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
MARIANO DE FREITAS e de LUZIA ROSA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

HUGO FERREIRA DA SILVA e STEFANY OLIVEIRA BARBOSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 05/04/1994, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO e de 
RITA NETA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autonoma, 
nascido em São Paulo - SP, aos 09/05/1995, residente em Diadema - SP, filho de ADILSON 
LUIZ BARBOSA e de JANETE SOUZA OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

GIOVANI MONTINI DINIZ  e JANISLEIDE VASCONCELOS CRUZ , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, motorista , nascido em TOMAZINA - PR, aos 11/03/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de HUGO DINIZ  e de EMILIANA FERREIRA DINIZ ; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em TERESINA - PI, aos 
15/03/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO ALVES DA CRUZ FILHO  e de 
NUBIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS CRUZ ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

ALEX ALVES DE LIMA e ANDRÉIA WROBLEWSKI, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, gerente de relacionamento, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 15/09/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ALVES DE LIMA e de 
REGINA DE MELO LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
seguros, nascido em São Paulo - SP, aos 02/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CONSTANTINO WROBLEWSKI e de MARIA HELENA WROBLEWSKI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

ROBSON PACHECO DE OLIVEIRA e FABIANE DIAS DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, marketing, nascido em DIADEMA - SP, aos 
19/02/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de SIVALDO PACHECO DE OLIVEIRA e 
de ALAIDE PINTO OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/07/1981, residente em DIADEMA - SP, 
filho de NEUZO ANTONIO DE OLIVEIRA e de NAIR DIAS DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

CLEITON DE JESUS BEZERRA e MARIA ALINE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, musico, nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1988, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO FERREIRA BEZERRA e de MARIA FLORIZA 
DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente financeiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 05/07/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO SEBASTIÃO LIMA e de MARIA NEIDE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 

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

NATANAEL RODEIRO ALVES  e ANDRÉIA DE JESUS NOBRE , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, motorista , nascido em SALVADOR - BA, aos 11/11/1987, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CLEMENS ANDRADE ALVES  e de IÊDA RODEIRO 
ALVES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, caixa , nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 14/09/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de CLEMENTE  NOBRE 
BOTELHO  e de DÁRIA DE JESUS DA SILVA BOTELHO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

FERNANDO JOEL INOCENCIO e CLEUNICE APARECIDA PEDRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 13/10/1972, 
residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ INOCENCIO e de LAURINTINA BATISTA 
INOCENCIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, técnica em 
gastronomia, nascido em Furquim - MG, aos 16/05/1972, residente em Diadema - SP, filho 
de JOAQUIM PEDRO e de FRANCISCA MADALENA PEDRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

ROBSON COSTA DA ASSUNÇÃO e ANGELA MARIA SOUZA BULHÕES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, supervisor técnico , nascido em Maracás - 
Ba, aos 10/09/1986, residente em Diadema - SP, filho de HUMBERTO MATIAS DA 
ASSUNÇÃO e de REGINA CELI DAMASCENO COSTA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itaeté - BA, aos 05/05/1981, residente em Diadema - 
SP, filho de ARÃO DE JESUS BULHÕES e de ZILMAR DA SILVA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

HELENO BARROS DA SILVA e MARIA JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Juru - PB, aos 
09/09/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO BARROS DA SILVA e de 
MARIA JOSÉ DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Bom Jardim - PE, aos 15/07/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
GONÇALVES DOS SANTOS e de MARIA VIEIRA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

JOSÉ RAMOS DA SILVA  e BETANEA  ALVES TRAJANO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, caldeireiro , nascido em VERTENTES - PE, aos 
06/05/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO JOAQUIM DA SILVA  e de 
ELVIRA MARIA RAMOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, autonoma , 
nascido em SÃO SIMÃO - GO, aos 20/12/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO BRASILINO TRAJANO e de DARCIRA ALVES TRAJANO '; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

HEBERTON MIRANDA RODRIGUES DA SILVA e DANIELA DE OLIVEIRA SILVA, sendo 
o pretendente: , solteiro, analista de suporte, nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, 
aos 16/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO RODRIGUES DA 
SILVA SANTOS e de CLEONICE MIRANDA DIAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, lider de cobrança, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 27/05/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA e de MARIA 
JANDERLANDE VIEIRA MONTEIRO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

MANOEL TENORIO DA SILVA e LINDINALVA MARIA DO NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, nascido em Rio Formoso - PE, 
aos 11/11/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ JOSÉ DA SILVA  e de JOSEFA 
TENORIO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
nascido em Ribeirão - PE, aos 02/06/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL 
ANTONIO DO NASCIMENTO e de ARLINDA AUGUSTA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

LUIS FERNANDO MARTINS  e VERONICA PAULI DA SILVA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, bancário , nascido em SÃO PAULO - SP , aos 
09/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ARNALDO TADEU MARTINS  e de 
JOANA MARIA COSTA RÊGO MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, bancário , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 05/03/1990, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ALCI FRANCISCO DA SILVA  e de ILDA PAULI DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

LUIZ ALBERTO OLIVEIRA e ANTONIA NETA SILVA RIBEIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, taxista, nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1962, 
residente em SÃO PAULO - SP, filho de LUIZ OLIVEIRA DA SILVA e de MARIA PEREIRA 
OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, copeira, nascido em 
Seabra - BA, aos 17/01/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM DA SILVA 
RIBEIRO e de VALCY SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

EWERTON AZEVEDO DA SILVA e JEIZIÂNE DOS SANTOS DINIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, projetista pleno, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 03/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBENOR INOCENCIO DA 
SILVA e de JOSEFA ESPEDITA DE AZEVEDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Jacobina - BA, aos 16/08/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOÃO BATISTA FAUSTINO DINIS e de ELIANE PEREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 

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

RODOLFO DANILO DE PADUA e GABRIELA RIBEIRO BARROS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 25/02/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de AMARILDO ALVES DE PADUA 
e de MARIA ROZELENE DOS SANTOS PADUA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, consultora comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 27/07/2000, residente em 
SÃO PAULO - SP, filho de JULIO CEZAR DE SOUZA BARROS e de BRUNA LUIZA DE 
OLIVEIRA RIBEIRO BARROS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

CAIO BANDEIRA LIMA  e KETLYN MENEZES DOS REIS , sendo o pretendente:  
nacionalidade analista de contas médicas , solteiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
18/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA 
LIMA e de ANTONIA BENEDITA LIMA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
analista de contas médicas , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/06/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DIRCEU VAZ DOS REIS  e de EDIVONETE MENEZES DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

DAVID VIEIRA DE ALBUQUERQUE e KELLY ANDRADE REIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em Bezerros - PE, aos 23/06/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FIRMINO VIEIRA DE ALBUQUERQUE e de ALICE 
AMÉLIA TENÓRIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido 
em São Paulo - SP, aos 03/06/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RIBAMAR 
SILVA REIS e de ODETE CAMARGOS DE ANDRADE REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA e FERNANDA SANTOS BESSA DA 
SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, assistente administrativo, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 02/08/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
LUCIANO FRANCISCO DE SOUZA e de MIRIAM DOS SANTOS MESSIAS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/03/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de EVANILDO RODRIGO DA SILVA e de 
ADRIANA SOUZA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

WENDEL DA SILVA INACIO  e KARINA CEBOTAROV ARAUJO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. técnico , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP, aos 24/04/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO JOSÉ INACIO  e 
de ERNOILDE ALMEIDA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
aux. desenv. infantil , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/11/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AGNALDO PEREIRA ARAUJO  e de VIVIANE CEBOTAROV 
ARAUJO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  de  2022. 

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

JAIR MANOEL DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, 
aos 21/06/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO MANOEL DA SILVA e 
de MARGARIDA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
policial penal, nascido em Glória do Goitá - PE, aos 22/06/1970, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MANOEL NOBERTO DA SILVA e de SEVERINA PAULINA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  26 de  abril  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, 26  de  abril  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


