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Ano 30 - Nº 4837 - São Paulo, Quinta-feira, 3 de março de 2022 
 

 

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

CLAYTON PACHECO DOS SANTOS e JOSIKELI PINHEIRO LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de expedição, nascido em Diadema - SP, aos 
30/03/1977, residente em Diadema - SP, filho de RAILDO PACHECO DOS SANTOS e de 
SANDRA MARIA MENDES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnica de enfermagem, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
19/10/1979, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ONOFRE PINHEIRO LIMA e de 
MARIA LAURA ROSA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

LUCA SILVA DA COSTA e JOSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 
25/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MARIA DA COSTA e de 
ROSALINA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
IRANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA e de JOSELICE BARBOSA BOMFIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

ELIAN DE LIMA FREITAS e MARILIA FELIX DE SOUZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquina, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
27/03/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de DÁRIO SILVANO DE FREITAS e de 
MARILENE CHAGAS DE LIMA FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/12/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VIEIRA MACIEL DE SOUZA e de ADRIANA FELIX DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS e LENITA MAFRA TEIXEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, educador físico, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 02/08/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de NATAL FEITOR DOS SANTOS 
e de ZENAIDE DE OLIVEIRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
fisioterapêuta, nascido em Santo André - SP, aos 04/10/1996, residente em DIADEMA - 
SP, filho de PAULO ROBERTO TEIXEIRA e de EDNA APARECIDA MAFRA TEIXEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

RODRIGO MATIAS BARBOSA e JANAINA DE CARVALHO SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 14/04/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ADEILSON DE PAULA BARBOSA e de PENHA 
MATIAS BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido 
em São Paulo - SP, aos 06/06/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON 
BELARMINO DA SILVA e de CRISTIANE DE CARVALHO FORMIGONI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

BRYAN HENRIQUE DOS SANTOS GOMES e DAYANE FAUSTINO DINIS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascido em Marília - SP, aos 
10/10/1998, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO CARLOS GOMES JÚNIOR e 
de KELLY CRISTINA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 13/05/1998, residente em Diadema - SP, filho 
de CRISTIANO DINIS DA SILVA e de EDNEIA DE FATIMA FAUSTINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DE ARAÚJO e MARIA MADALENA DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em RIO PARDO DE 
MINAS - MG, aos 14/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de DOMINGOS RIBEIRO 
DE ARAÚJO e de ANGELA PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em RIO PARDO DE MINAS - MG, 
aos 26/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JESUINO JOSÉ DOS SANTOS e de 
ADENIR LOURDES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

LEANDRO PINTO FERREIRA e THAYS DA CONCEIÇÃO BISPO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, 
aos 29/05/1986, residente em Diadema - SP, filho de GERALDO AFONSO FERREIRA e 
de AGNAILDA PINTO DOS SANTOS FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em Diadema - SP, aos 20/07/1995, residente em 
Diadema - SP, filho de RONALDO CAETANO BISPO e de MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO 
BISPO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

ALEXANDRE SCIORRA e CRISTIANE SILVA DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 01/11/1975, 
residente em Diadema - SP, filho de OSVALDO SCIORRA FILHO e de ODETE SCIORRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Salvador - BA, aos 
05/06/1977, residente em Diadema - SP, filho de RUZVELT OTACILIO DIAS e de ENEDINA 
DA SILVA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

KELVIN VIANA SILVA e ANTONIA PÂMELA VILELA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, feirante, nascido em Diadema - SP, aos 29/03/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de ADMILSON APARECIDO DA SILVA e de ADRIANA 
VIANA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 28/05/1988, residente em Diadema - SP, filho de JESULINO PEREIRA 
VILELA e de CREUZA MARIA ROCHA VILELA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 

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

EDISON DIAS MENEZES e VIVIANE FERREIRA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, operador de maquinas, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 17/12/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de LÍDIA DIAS 
EVANGELISTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autonoma, nascido 
em Säo Paulo - SP, aos 18/07/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOEL 
FERREIRA SANTOS e de CARMINDA FERREIRA MACHADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

MARIO HIRATA e MARIA APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnico de manutenção, nascido em Santa Mercedes - SP, aos 
15/01/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de NICOLAU TOSHIO HIRATA e de 
MASSUMI IDI HIRATA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Amarante - PI, aos 15/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANA MARIA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

JULIO CESAR SILVA BENEDITO e PALOMA COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
20/02/1992, residente em Diadema - SP, filho de GILBERTO BENEDITO e de LENILDA DA 
SILVA BEZERRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/01/1999, residente em Diadema - SP, filho de 
MARCELO ANDRÉ COSTA e de VIVIANE CRISTINA DE FREITAS COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

LUIZ CESAR GOMES PEREIRA JUNIOR e THAWANI DE SOUZA LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em Cascavel - PR, aos 
03/06/1997, residente em Diadema - SP, filho de LUIZ CESAR GOMES PEREIRA e de 
CLAUDIA CRISTINA VASCONCELOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 20/11/1998, residente em São 
Bernardo do Campo - SP, filho de PAULO CESAR DE LIMA e de KATIA DA SILVA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

FELIPE PRADO DA SILVA e YARA DIAS DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, oficial de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 
10/10/1995, residente em SÃO PAULO - SP, filho de EDSON PRADO DA SILVA e de 
FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascido em Diadema - SP, aos 10/07/1994, residente em Diadema - SP, filho 
de ARNALDO TEIXEIRA SOUSA e de ENI DIAS DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

HENRIQUE SILVEIRA SILVA e FLÁVIA GABRIELE DOS REIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
05/11/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS SILVEIRA DA SILVA e de 
JOSY GABRIELA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Santo Ângelo - RS, aos 14/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ELTON ELBIO LIMA DOS REIS e de CARLA PATRÍCIA DOS REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

ELIWELTON SILVA SOBRINHO e MAIARA DE SOUZA JANUÁRIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, nascido em Diadema - SP, aos 09/08/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS FRANCISCO SOBRINHO e de LINDINALVA 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Bom Jesus 
da Lapa - BA, aos 26/01/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTÔNIO VICENTE 
JANUÁRIO e de IRENE FERREIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

IGOR PEREIRA DOS SANTOS e FERNANDA NORONHA MARIANO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, nascido em São 
Paulo - SP, aos 18/04/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIONOR 
OLIVEIRA DOS SANTOS e de MÁRJORIE DAS GRAÇAS PEREIRA ZAMBETTA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, jornalista, nascido em São Paulo - SP, aos 
10/04/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO MARIANO e de RITA DE 
CASSIA NORONHA MARIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

DANILO PEREIRA DA SILVA e SUÉLEN DOMINGUES TROLESI, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
14/07/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIAZINHA PEREIRA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aeroviária, nascido em São Paulo - SP, 
aos 02/02/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de ARISTARGO TROLESI e de NADIR 
DA SILVA DOMINGUES TROLESI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

JOSÉ ROBERIO ARAUJO PEREIRA e VANDERLEIA CARDOSO CAVALHEIRO, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado de produção, nascido em 
Missão Velha - CE, aos 17/02/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO 
PEREIRA MACHADO e de MARIA MACHADO DE ARAUJO PEREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de business intelligence, nascido em São Paulo - 
SP, aos 05/07/1982, residente em CARAPICUÍBA - SP, filho de ADÃO CARDOSO 
CAVALHEIRO e de OLINDA DE SOUZA CAVALHEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 

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

ADRIANO PEDRO DA CONCEIÇÃO e FERNANDA SOUZA ARAUJO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operador de empilhadeira, nascido em 
São Paulo - SP, aos 03/03/1991, residente em Diadema - SP, filho de MARLEIDE MARIA 
DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido 
em Diadema - SP, aos 11/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS 
COELHO DE ARAUJO e de NILZA LUCAS DE SOUZA ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

KLEITON EVERTON CARVALHO PINTO e BIANCA SANTOS CORDEIRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 01/09/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIVALDO CARVALHO 
PINTO e de MARIA CACILDA DE CARVALHO PINTO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente de departamento pessoal, nascido em Santo André - SP, aos 
20/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de VAGNER DE SOUSA CORDEIRO e de 
MARTA LIGIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

MICHAEL APARECIDO SOUZA DA SILVA e GIVANILDA MARIA DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, nascido em São Paulo - SP, 
aos 13/06/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE SALUSTIANO DA SILVA 
FILHO e de MARIA JOSE SOUZA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de caixa, nascido em São Luís do Quitunde - AL, aos 05/01/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SANTOS RODRIGUES e de MARIA DAS 
CANDEIAS DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

WILLIAN ROQUE DOS SANTOS e LOURDES IRANA BISPO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
12/01/1985, residente em Diadema, filho de MILTON ROQUE DOS SANTOS e de 
ALDERCI MARIA DE LOURDES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Monteiro - PB, aos 05/03/1978, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ANTONIO MENDES DA SILVA e de IRANI BISPO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 
 
 
 



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

ALÉX ARAÚJO SILVA e VANESSA DE OLIVEIRA DIAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em RIO FORMOSO - PE, aos 
29/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de CÍCERO LOURENÇO DA SILVA e de 
MARIA SILENE FERREIRA DE ARAÚJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, montadora mecanica, nascido em Timbaúba - PE, aos 14/11/1983, residente 
em Diadema - SP, filho de PEDRO DIAS DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA 
DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

WENDEL DO NASCIMENTO MIRANDA CORREIA e CAROLINA JANUARIO DE SOUZA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ferramenteiro, nascido em Diadema 
- SP, aos 30/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de EDSON MIRANDA CORREIA 
e de ELIANE DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 24/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
RONALDO ALVES DE SOUZA e de ANA LUISA JANUARIO DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

LUIZ HENRIQUE RAMIRES OLIVEIRA e NATASHA TEIXEIRA DE BARROS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
07/06/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de CLEDILSON DA SILVA OLIVEIRA e de 
PATRICIA BEATRIZ RAMIRES OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente júnior, nascido em Iati - PE, aos 10/06/2002, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ALEXANDRO ALVES BARROS e de LAURA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

JEFFERSON DO NASCIMENTO e GLEICE CAROLINE LOPES DE JESUS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em Maceió - AL, aos 
04/01/1989, residente em SÃO PAULO - SP, filho de SÔNIA JERONIMO DO 
NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, compradora, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 31/10/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS e de ROSANGELA LOPES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS e ESMERALDINA FERREIRA PEDRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Itabi - SE, aos 
06/08/1951, residente em SÃO PAULO - SP, filho de OSVALDO BATISTA DOS SANTOS 
e de ALIETE FERREIRA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
cuidadora de idosos, nascido em Ibitupã - Ibicuí - BA, aos 09/12/1971, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AGENOR FERREIRA PEDRA e de JANDIRA FERREIRA DE 
ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

GABRIEL SILVA DE SOUZA  e JUSSARA DE MELO FERNANDES , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, analista  T.I, nascido em DIADEMA - SP, aos 14/07/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON ALVES DE SOUZA  e de LUZINETE GOMES 
DA SILVA DE SOUZA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. de 
enfermagem, nascido em DIADEMA - SP, aos 09/08/1998, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ERONILDO SILVA FERNANDES  e de ISABEL LIMA DE MELO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 

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

LAZARO FURTADO LEITE  e WILSON SEIYU BORDÃO MATAYOSHI, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista fiscal, nascido em SÃO PAULO - 
SP, aos 15/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM FURTADO LEITE  e 
de VERONICE MARIA FERREIRA LEITE ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Analista de Risco, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 06/05/1988, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JORGE SEIYU MATAYOSHI  e de FÁTIMA APARECIDA 
BORDÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

FERNANDO HENRIQUE DANTAS e LETÍCIA BARBOSA COUTINHO SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, securitario, nascido em DIADEMA - SP, aos 
21/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FERNANDES DE ARAUJO 
DANTAS e de MARIA DA GUIA DANTAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, bancária, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/03/1993, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ISAIAS COUTINHO DA SILVA e de JANE AURELIANO BARBOSA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

MARCOS PAULO DE MELO PIPI e JÉSSICA THAMIRES BARBOSA DA SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de logistca, nascido em Santo 
André - SP, aos 06/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ADEMIR PIPI e de 
JOSEFA LUCINEIDE DE MELO PIPI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente de importação e exportação, nascido em Diadema - SP, aos 09/04/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS DA SILVA e de IVANI BARBOSA DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

THIAGO FREITAS ALVES e SILVANA MARIA TEIXEIRA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de recursos humanos, nascido em DIADEMA - 
SP, aos 03/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de DENILSON ALVES e de ELIANE 
FREITAS DE SANTANA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em PATOS - PB, aos 03/10/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JORGE TEIXEIRA MARTINS e de MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

PAULO SÉRGIO DE ARAUJO ZIBORDI e CARLA CRISTINA LIRA FERREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, almoxarife, nascido em Mandaguaçu - PR, 
aos 30/05/1969, residente em Diadema - SP, filho de ANIBAL ZIBORDI  e de MARIA LUCIA 
DE ARAUJO ZIBORDI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/09/1979, residente em Diadema - SP, filho de 
FRANCISCO ARMANDO FERREIRA e de MARIA ANALIA LIRA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS e JOSEFA SOARES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, promotor de vendas , nascido em Diadema - SP, aos 
07/03/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS e de 
TEREZINHA TAVARES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
divorciado, babá , nascido em JEREMOABO - BA, aos 11/03/1982, residente em DIADEMA 
- SP, filho de DOMINGOS SOARES DA SILVA  e de MARIA JOANA DE JESUS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e LUZINETE OLIMPIA DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, nascido em Ingá - PB, aos 
10/07/1971, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO e 
de MARIA ALZIRA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
encarregada de serviços gerais, nascido em Lagoa de Itaenga - PE, aos 01/05/1967, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO MANOEL DOS SANTOS e de OLIMPIA 
MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

PAULO ROBERTO BARBOSA LIMA e RENATA FREIRE BATISSALDO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, gestor de segurança, nascido em São 
Paulo - SP, aos 18/01/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL CARLOS 
BARBOSA LIMA e de ROSALINA BARBOSA LIMA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, funcionária pública, nascido em São Paulo - SP, aos 24/06/1977, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FREIRE RIBEIRO e de MARIA VALDISA 
RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

JOSÉ FERNANDO GONÇALVES GOMES  e THAÍS BRUNA RODRIGUES DA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, motorista montador , nascido em 
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, aos 22/11/1988, residente em Diadema - SP, filho de 
ANTONIO GOMES DA SILVA  e de CICERA GONÇALVES GOMES ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, apontadora de produção , nascido em DIADEMA - SP, 
aos 11/04/1989, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ WILSON GONÇALVES DA 
SILVA e de MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 
 
 
 



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

ALEXANDRE APARECIDO MOROTTI e ANDREIA MARIA DE CASTRO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em SANTO ANDRÉ 
- SP, aos 03/11/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ANA TERESA MOROTTI; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, coordenadora de logistica, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 07/03/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de AGENOR SOARES 
DE CASTRO e de ANA MARIA DE CASTRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 

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

WESLEY MARTINS DA SILVA e SARA DIAS ROMÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, nascido em DIADEMA - SP, aos 03/09/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ELIÉS RODRIGUES DA SILVA e de HOSANA 
MARTINS RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de departamento pessoal, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/06/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PATRICIO ROMÃO e de ROSÁRIA DIAS 
ROMÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

CLEITON CORREIA VIRGILINO e JAQUELINE OLIVEIRA REIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIMAR VIRGILINO e de LUZIENE DA 
PALMA CORREIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, recepcionista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOAQUIM SILVERIO DOS REIS e de ROSANA DE OLIVEIRA REIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

VITOR PEREIRA DA SILVA e NATHALÍ APARECIDA MARQUES MATOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador especializado, nascido em 
Diadema - SP, aos 02/03/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SERGIO 
RODRIGUES DA SILVA e de ERICA SIMONE PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, contadora, nascido em DIADEMA - SP, aos 16/08/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ARMANDO MATOS e de JANAINA 
MARQUES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

DANIEL ISIDIO PEREIRA e SABRINA VICTÓRIA LOPES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em DIADEMA - SP, aos 
08/03/2003, residente em Diadema - SP, filho de DAMIÃO PEREIRA DA SILVA e de 
FRANCISCA ISIDIO DE ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
arquivista, nascido em Santo André - SP, aos 30/10/2003, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JADIR OSCAR DA SILVA e de FÁTIMA RODRIGUES LOPES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

WELINTON RAMOS LIMA e CECILIA ALVES E LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, assistente contábil, nascido em DIADEMA - SP, aos 
05/07/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ARNALDO LIMA e de FRANCISCA 
RAMOS LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, analista de sistema, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 11/07/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO ALVES DE LIMA e de FRANCISCA FRANCELI ALVES E LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

FERNANDO DA SILVA FONSECA e FRANCISCA ELIENE DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 29/03/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DOS SANTOS FONSECA e 
de RUTI FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
empresaria, nascido em PEDRA BRANCA - CE, aos 30/01/1978, residente em DIADEMA - 
SP, filho de RAIMUNDO INACIO DOS SANTOS e de MARIA DE FATIMA CORDEIRO DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

TIAGO ADRIANO GONÇALVES TIGRE e MAYARA BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade braisleira, solteiro, operador de maquina, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 09/01/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de AILTON SILVA 
TIGRE e de SUELI GONÇALVES TIGRE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedora, nascido em DIADEMA - SP, aos 15/07/1993, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JUCELIO DOS REIS OLIVEIRA e de ELIANA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

DECIO LUIZ RIBEIRO e MARIZA CANDIDO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, bancário, nascido em Carapicuíba - SP, aos 
08/04/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR RIBEIRO e de VERA MARIA 
JOAZEIRO RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, administradora , 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de ALCEU 
CANDIDO DA SILVA e de MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

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

RAFAEL TADEU LEÃO e EDINAR ALVES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 28/11/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DA CONCEIÇÃO LEÃO e de ADELINA 
PIOVESANI LEÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido 
em São Paulo - SP, aos 08/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIMUNDO 
ALVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

MARIONILSON REINALDO DE CARVALHO e GILVANI ROSA NOVAIS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, montador, nascido em Curimatá - PI, aos 
21/01/1980, residente em Diadema - SP, filho de NORBERTO PEREIRA DE CARVALHO 
e de ERONICE REINALDO DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, doméstica, nascido em Ipupiara - BA, aos 16/12/1985, residente em Diadema - SP, 
filho de JOÃO ARAUJO NOVAIS e de ELZA ROSA NOVAIS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  de  2022. 

 

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

ÍCARO TORRES CORREIA e THAÍS QUINTELLA FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, fotografo, nascido em Ribeirão Pires - SP, aos 
25/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO DE ASSIS CORREIA e de 
FLAVIA TORRES CORREIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, designer 
de moda, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/11/1999, residente em Diadema - SP, filho 
de SIDNEI DOS REIS FERREIRA e de ILZIMARI MAURICIO QUINTELLA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  03 de  março  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, 03  de  março  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


