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Ano 30 - Nº 4841 - São Paulo, Terça- feira,  29 de março de 2022 
 

 

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

GIVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS e FRANCISCA FRANCINALDA CORREIA DE 
OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operador de 
máquinas, nascido em Regeneração - PI, aos 27/07/1977, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO FERREIRA DE SOUZA e de ENEDINA RODRIGUES DE SOUSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Cedro - CE, aos 
06/05/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de BOMFIM ALVES DE OLIVEIRA e de 
SABINA MARIA CORREIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

RAPHAEL VIEIRA BARBIOT e JAMILLY RIBEIRO VENTURA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, torneiroCNC, nascido em São Paulo - SP, aos 10/11/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OSNEI DE FERREIRA BARBIOT e de JOSEFA 
VIEIRA DE ANDRADE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
telemarketing, nascido em Diadema - SP, aos 16/08/2002, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ VENTURA SOBRINHO e de MARINEIDE RIBEIRO SEVERO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

DENIS DE MIRANDA TAKANO e JULLIETY XAVIER TAZITU, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, consultor comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 
18/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de SABUROU TAKANO e de MARIA IRAIDE 
TAKANO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, nutricionista, nascido em 
Paulista - PE, aos 04/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de WELLINGTON JOSÉ 
DA SILVA e de ROSILEIDE BARROS XAVIER DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

GUSTAVO GONÇALVES DE SOUZA  e ÉRIKA FALCÃO  DOS SANTOS , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, técnico em mecânicA , nascido em 
DIADEMA - SP, aos 27/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de VAGNO 
RODRIGUES DE SOUZA  e de ANDREIA GONÇALVES DE SOUZA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, aux. administrativo , nascido em DIADEMA - SP, aos 
17/01/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de IVONEI OLIMPIO DOS SANTOS  e de 
CLEUZA MARIA FALCÃO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

DANIEL BARINI  e DÉBORA SANTANA DO NASCIMENTO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, advogado , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
03/09/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSANA BARINI ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, advogada , nascido em IPIAÚ - BA, aos 05/05/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de OSMÁRIO DIAS DO NASCIMENTO  e de ROSANA 
SANTANA DE JESUS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

UELLINTON LUIS VILELA e RAYSSA SANTOS DAS NEVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado de logística, nascido em Diadema - SP, 
aos 01/10/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de EDILSON APARECIDO VILELA e 
de MARIA CRISTINA VILELA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 10/01/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
RAIMUNDO BENICIO DAS NEVES e de LUCIENE VIEIRA DOS SANTOS DAS NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

ISAAC RIBEIRO DE MOURA e INGRID SANTOS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista trainee, nascido em São Paulo - SP, aos 
21/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO DA SILVA MOURA e de KARLA 
PAULA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de gestão de 
T.I., nascido em Santo André - SP, aos 28/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SIDNEI CONSTANTINO DE OLIVEIRA e de ADRIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

ELTON GONÇALVES DE SOUZA e DEISE ALVES CARDOSO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico eletronico, nascido em São Paulo - SP, aos 
11/05/1987, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO GONÇALVES DE SOUZA 
e de LOURDES CATARINA FERREIRA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, massoterapeuta, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1988, residente 
em São Paulo - SP, filho de NELSON ALVES CARDOSO e de TEREZINHA DE JESUS 
CARDOSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

EDUARDO BOSCO e ADRIANA MARTINS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 28/03/1970, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DURVAL BOSCO e de NEIDE MESQUITA BOSCO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Penápolis - SP, aos 
22/05/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de TEOFILO MARTINS e de SEBASTIANA 
DA SILVA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

JANDERSON DIOGO DA SILVA SANTOS e ERIVANIA PEREIRA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de home, nascido em MURICI - 
AL, aos 12/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO RICARDO DOS 
SANTOS e de ROSINEIDE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em MURICI - AL, aos 02/10/2000, residente em DIADEMA - 
SP, filho de EDVAN PEREIRA DA SILVA e de BENEDITA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 

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

ALEX CÂNDIDO RIBEIRO e JANAINA YARA DA SILVA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, op. de logistica , nascido em Diadema - SP, aos 
09/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CÂNDIDO RIBEIRO e de 
MARIA DO SOCORRO SOUSA RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, aux. de limpeza , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/06/1987, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AIRTON APARECIDO DA SILVA  e de MARIA JOSÉ DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

SYLVIO CARNEIRO NETO e PRISCILA HELEN DE OLIVEIRA RIOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 
11/11/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JAIR CARNEIRO e de SONIA MARIA 
CARNEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 09/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO MARTINS RIOS 
FILHO e de MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA RIOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 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 ALVES DA SILVA e MARIANA POLATI FERREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, nascido em Diadema - SP, aos 
24/04/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE AMARO DA SILVA e de GIVANIRA 
ALVES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de R.H., nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 21/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
REINALDO FERREIRA e de ANNA POLATI FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

WILLAMI REGINALDO DE SOUZA  e QUELLI CRISTINA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, autonomo , nascido em MONTEIRO - PB, 
aos 26/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ REGINALDO DE SOUZA  e 
de MARIA APARRECIDA SILVA SOUZA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileiro , 
solteiro, marketing , nascido em Diadema - SP, aos 16/09/1980, filho de DILZA MARIA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

MARCIANE DO NASCIMENTO ALVES e NADIEGNA SIQUEIRA LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, acabamento gráfico, nascido em 
Quipapá - PE, aos 19/12/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BIBIANO 
ALVES e de MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de máquina, nascido em Recife - PE, aos 28/04/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ELIETE SIQUEIRA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

JOSÉ DIEGO DA SILVA e JACICLEIDE LOURENÇO FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em CAJUEIRO - AL, aos 
30/06/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEDRO DA SILVA e de MARIA 
LUIZA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, arrumadeira, nascido 
em RECIFE - PE, aos 24/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ LOURENÇO 
FERREIRA e de MARIA CORREIA DE ARAÚJO FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

RONALDO MARREIRO MOREIRA e ANDRÉA PUPO DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, repositor, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 06/07/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de LEONTINO 
RODRIGUES MOREIRA e de MARIA DAS DORES MARREIRO MOREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de loja, nascido em Säo Paulo 
- SP, aos 17/11/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM PUPO DE OLIVEIRA 
e de HELENA MARIA DE JESUS OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

VICENTE CANHOTO DIAS e MONIQUE MACHADO ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, assistente administrativo, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 26/06/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO CANHOTO 
DIAS e de JOSEFA FREITAS DIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
contadora, nascido em São Paulo - SP, aos 11/07/1990, residente em SÃO PAULO - SP, 
filho de JOSÉ ALVES e de VIRGINIA DE JESUS MACHADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

JOSE CARLOS DE SOUZA e KLEIDIANA PEREIRA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em PESQUEIRA - PE, aos 
20/08/1954, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO ALEXANDRE DE SOUZA 
e de LUZIA NENEN DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
contábil, nascido em MANGA - MG, aos 25/03/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EVERALDO GONÇALVES DA SILVA e de MARIA HELENA PEREIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

PABLO JOSÉ HUENUANCA PALMA e ANTONIA ANTUNES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade chilena, divorciado, carpinteiro, nascido em La Unión, Chile, 
aos 24/05/1959, residente em Diadema - SP, filho de LORENZO HUENUANCA 
JARAMILLO e de NORA ERICA PALMA VIDAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, diarista, nascido em Sousa - PB, aos 19/04/1959, residente em Diadema - SP, 
filho de HELENO MESSIAS DE PAIVA e de RITA ANTUNES DE PAIVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 

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

LEONEL LIMA DE CASTRO e VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, nascido em Diadema - SP, aos 
23/11/1983, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL SOARES DE CASTRO e de 
MARIA CREUZA LIMA DE CASTRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancaria, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/04/1981, residente em Diadema - SP, filho 
de MELQUIADES SILVA DOS SANTOS e de IZABEL CANDIDA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

THIAGO ALVES MAGALHÃES e NATÁLIA SALES DE SOUSA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, operador  industrial , nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 15/11/1990, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO EVANDO 
LEMOS MAGALHÃES e de JOSELMA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, autonoma , nascido em IMPERATRIZ - MA, aos 07/03/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ORLANDO SERAFIM DE SOUSA e de ROSI MARRIE 
SALES DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

GLEVERSON MARTINS ORTIZ DA SILVA e ROSEANE GABRIELA MATOS DA COSTA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, nascido em Diadema 
- SP, aos 26/04/1993, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ALEXANDRE CARDOSO 
DA SILVA e de EMILENE MARTINS ORTIZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 13/03/1999, residente em Diadema - 
SP, filho de JOSÉ MARTINS DA COSTA e de ROSILENE DE MATOS MOREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

MAYKON RUAN SILVA MONTEIRO e MARIANA GONÇALVES FRANÇOSO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Fortaleza - CE, aos 
21/02/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EVANDRO SILVEIRA MONTEIRO 
e de MARIA CLECI DE MORAIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 29/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR 
FRANÇOSO e de ROSEANE GONÇALVES SIMPLICIO FRANÇOSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

MAYCON RODRIGUES DE SOUZA e LARA FABIAN DE SENA MARTINS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de motorista, nascido em Diadema 
- SP, aos 10/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de EDGAR FRANCISCO DE 
SOUZA e de REGINALVA RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 21/12/2002, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS JOSÉ MARTINS e de ELIZETE FERREIRA 
DE SENA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

WELTON ALMEIDA DOS SANTOS e AMANDA MACIEL SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tec de enfermagem, nascido em Pesqueira - PE, aos 
03/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSIVAN GONCALVES DOS SANTOS 
e de JUSSIMARA ALMEIDA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, vendedora , nascido em Sanharó - PE, aos 23/08/1999, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ELIELSON MACIEL SILVA e de ANA PAULA MACIEL SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

JOÃO PEDRO DE SOUSA CORDEIRO e CAMILA SOUZA VAILANTE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, rebobinador, nascido em São Paulo - SP, 
aos 12/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JAILTON RAPADURA CORDEIRO 
e de MARIA EDNA DE SOUSA CORDEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, balconista, nascido em Diadema - SP, aos 06/03/2002, residente em DIADEMA - 
SP, filho de PAULO CÉSAR VAILANTE e de ELAINE ALVES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

DIEGO LOURENÇO ALBERICO e GABRIELA FERREIRA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em Diadema - SP, aos 
30/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO GIMENEZ ALBERICO e de 
RAQUEL LOURENÇO ALBERICO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 30/03/1999, residente em DIADEMA - 
SP, filho de RENIVALDO FRANCISCO DA SILVA e de SARA FERREIRA DOS SANTOS 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

EDSON DALOSTO DE OLIVEIRA e VALDILENE APARECIDA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, 
aos 06/07/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA e de 
MADALENA DALOSTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, promotora de 
vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 26/03/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de 
WALDOMIRO FRANCISCO DOS SANTOS e de GERALDA DA ANUNCIAÇÃO DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 
 
 
 



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

TIAGO FERNANDES SANDOVETTI e LETHICIA BARBOSA LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de controladoria, nascido em São Paulo - SP, aos 
10/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de AUREO WASHINGTON FORTI 
SANDOVETTI e de MARIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA SANDOVETTI; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Santo André - SP, 
aos 05/11/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ARAUJO LIMA e de 
ROSIMEIRE ROZA BARBOSA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 

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

DAVI PAULO SANTANA DA SILVA e ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, op de maquina, nascido em Diadema - SP, 
aos 31/05/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de SIVAL PAULO DA SILVA e de 
MARIA APARECIDA SANTANA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 07/09/1994, residente em DIADEMA - 
SP, filho de SAMUEL RODRIGUES DE SOUZA e de SHIRLEI ALVES DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

LEONARDO SULLIVAN NOGUEIRA GOMES e MARCELA CHIARATTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro mecânico, nascido em Tupã - 
SP, aos 25/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE TAVARES GOMES e 
de MAGALI NOGUEIRA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheira, nascido em São Paulo - SP, aos 04/01/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDISON CHIARATTO e de SONIA MARIA DA SILVA CHIARATTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

ERALDO SOARES DE SOUZA e STÉFFANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema 
- SP, aos 18/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ERIVALDO SOARES DA SILVA 
e de EDNA SOARES DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de PCP, nascido em Diadema - SP, aos 20/06/2000, residente em Diadema - SP, 
filho de FRANCISCO EUDES RODRIGUES e de FLAVIA NATALICIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

RENATO GONZALES GRANADOS JUNIOR  e DANIELA VASCONCELLOS  
RODRIGUES , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, analista de 
sistemas , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/09/1982, residente em Diadema - SP, filho 
de RENATO GONZALES GRANADOS  e de ANTONIETTA DI BELLA GRANADOS ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, fisioterapeuta , nascido em Santo André - 
SP, aos 02/11/1981, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO ALVES RODRIGUES  e 
de HELENA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS RODRIGUES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

YURI HENRIQUE VENTURA FLOR e STEPHANIE FERREIRA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de atendimento, nascido em São 
Paulo - SP, aos 29/07/1995, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO ANTONIO 
SOARES FLOR e de SIMONE SANTOS VENTURA FLOR; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
30/06/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOSE EDSON DA SILVA e de ROSILDA 
FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

GILBERTO ALVES BARRETO e ROSELÍCE CIDREIRA LOPES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador industrial, nascido em Jequié - BA, aos 
04/02/1959, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO ALVES BARRETO e de 
FRANCISCA ALVES BARRETO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Jitaúna - BA, aos 30/07/1964, residente em Diadema - SP, filho de MANOEL 
GONÇALVES LOPES e de JUDITHE CIDREIRA LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA GOMES e FERNANDA RODRIGUES DOS 
SANTOS JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de 
caminhão , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 25/08/1991, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JUSELIO ZUMBA GOMES e de ELISABETE ALVES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de montagem, nascido em São Paulo - SP, aos 
02/04/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BATISTA DE JESUS e de NAIR 
RODRIGUES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

MARCOS ANTONIO DANTAS DOS SANTOS  e VANESSA AGOSTINHO LIMA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, micro empresário , nascido em DIADEMA 
- SP, aos 26/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO JOAQUIM DOS 
SANTOS e de MARIA DE LOURDES DANTAS DOS SANTOS ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, aux. administrativo , nascido em DIADEMA - SP, aos 
29/06/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO FREIRE LIMA  e de 
ELINEIDE AGOSTINHO SOBRINHO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

GABRIEL ALVES SILVA e ANNE CAROLINE FERRONATO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, bancário, nascido em Diadema - SP, aos 12/03/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA e de NICÉIA ALVES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, bancária, nascido em Diadema - SP, aos 
15/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de CLODOALDO FERRONATO e de 
LUZINETE MARIA LEITE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 
 
 
 



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

FRANCISCO CRISTIANO SALES DE ARAUJO e PRISCILA DE OLIVEIRA DUTRA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 18/01/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
ALVES DE ARAUJO e de MARIA AUXILIADORA SALES DE ARAUJO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, estoquista, nascido em Diadema - SP, aos 20/12/1981, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS DUTRA e de ISABEL DE OLIVEIRA 
DUTRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 

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

ALEKSANDER APARECIDO DOS SANTOS  e ALINE SANTIAGO DE CARVALHO , 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, divorciado, bar man , nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 26/05/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSEMARY 
APARECIDA DOS SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente 
comercial , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/07/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MAURO AUGUSTO DE CARVALHO e de MARIA LEIDE SANTIAGO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

EDSON ALVES OLIVEIRA e RITA FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico, nascido em Valença do Piauí - PI, aos 19/03/1975, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSINO ANTONIO DE OLIVEIRA e de MARIA DE JESUS 
ALVES OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido 
em Inhuma - PI, aos 10/08/1962, residente em Diadema - SP, filho de MARIO JOSÉ 
FERREIRA e de MARIA LEITE DO ESPIRITO SANTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

CLEBERSON DA SILVA ORMOND e BEATRIZ DE MORAES PEREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 07/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO LEITE 
ORMOND e de SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheira civil, nascido em Mauá - SP, aos 05/12/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de IVAN HOLLERBACH PEREIRA e de MARIA JOSE DE MORAES 
PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

EDSON JESUS SILVA e ROSANA RIBEIRO GUIMARÄES DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de expedição, nascido em Jacobina 
- BA, aos 06/05/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de EVANDRO OLIVEIRA SILVA 
e de EVALDA JESUS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, confeiteira, 
nascido em Diadema - SP, aos 06/02/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROSANGELA RIBEIRO GUIMARÄES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

FELIPE PEREIRA DA SILVA e MARIA DO CARMO DA MOTA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, desenvolvedor, nascido em São caetano do Sul - SP, aos 
13/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de AMAURI PEREIRA DA SILVA e de 
CÉLIA REGINA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente: , solteiro, analista de produção, 
nascido em Passira - PE, aos 29/06/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de SEVERINO 
AURÉLIO DA MOTA e de MARIA ALVES DA MOTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

JOSÉ VINÍCIOS SANTOS BRANDÃO e SABRINA RIBEIRO DOS SANTOS COSTA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Ibicaraí - 
BA, aos 11/08/2003, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ CARLOS PINHEIRO 
BRANDÃO e de ROSINEIDE RAMOS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 19/01/2002, residente em 
Diadema - SP, filho de ANILSON SERGIO DOS SANTOS COSTA e de RUTH RIBEIRO DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  29 de  março  de  2022. 

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

DENILSON BATISTA DE SOUSA e CATARINA MARQUES MOREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar d eprodução, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 27/04/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ANTONIO DE SOUSA e de VERA LUCIA BATISTA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de cozinha, nascido em DIADEMA - SP, aos 
23/09/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de CLEUSA DE LOURDES MARQUES 
MOREIRA; 
 
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, 29  de  março  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


