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Ano 30 - Nº 4850 - São Paulo, Terça- feira,  31 de maio de 2022 
 

 

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

EDUARDO DE SOUZA MEIRA  e ELENILZA  DA SILVA LIMA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , divorciado, motorista , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
31/01/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO DOMINGOS MEIRA  e de NECI 
DE SOUZA MEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, cobradora , nascido 
em BAYEUX - PB, aos 05/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de RINALDO ALVES 
DE LIMA  e de EDINILSA  DA SILVA LIMA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

PAULO HENRIQUE DUARTE SILVA e MELISSA RIBEIRO DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
12/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO GUIMARÃES SILVA e de 
MARIA EDILENE DUARTE SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 06/05/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JAINILTON SANTOS DE OLIVEIRA e de GRACIELA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

KELTON ADRIA FAUSTINO DA SILVA e VITORIA CLAUDINO DE JESUS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Natal - RN, aos 
07/08/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANTONIO DA SILVA e de MARIA 
DA LUZ FAUSTINO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/01/2004, residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO 
SANTOS DE JESUS e de SIMONE CLAUDINO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

ALEXANDRE PIRES COUTO e ANA CAROLINA GONÇALVES DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, montador, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 26/12/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE COUTO 
DA SILVA e de TATIANA PIRES COUTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, aos 24/07/2001, residente em DIADEMA - 
SP, filho de CLAUDIO DE MIRANDA DA SILVA e de BENILDA GONÇALVES SAMPAIO 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

VALDEMIR ARAUJO DA SILVA FILHO e TAUANY DE SOUZA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista carreteiro, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 09/08/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VALDEMIR ARAUJO DA SILVA e de MARIA DA PAZ BARBOSA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em Diadema - SP, aos 
03/02/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de TOMÉ ALVES DA SILVA e de SÔNIA 
REGINA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

ANDERSON LIMA DOS SANTOS e PALOMA DA SILVA LOUBO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, porteiro, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
31/07/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE DOS SANTOS e de MARIA 
APARECIDA LIMA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
cozinheira, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/11/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GEREMIAS LOUBO PEDROSO e de ZELIA DA SILVA BARBARA PEDROSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

CLAUDINEY SCALES CEZARIO e TANIA MARIA DE ARAUJO SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, açougueiro, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 13/11/1991, residente em SANTO ANDRÉ - SP, filho de FÁBIO CEZARIO 
JUNIOR e de ROSÂNGELA SCALES CEZARIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Picos - PI, aos 22/08/1985, residente em DIADEMA - SP, 
filho de TIAGO JOSE DA SILVA e de FRANCISCA ANA DE ARAUJO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

JENNIFER FELIPE DE ANDRADE e MICKAELY SANTOS BORGES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 
04/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de ROSEMEIRE FELIPE DE ANDRADE; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em São Paulo - SP, 
aos 01/02/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JORGE DA SILVA BORGES e de 
ANA PAULA SANTOS DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

WESLLEY FRANCISCO DA SILVA e RENATA FIRMINO ROMÃO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, autonomo , nascido em DIADEMA - SP, aos 19/03/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de IVO FRANCISCO DA SILVA e de ILDENIR MARIA 
DE JESUS DIOGO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux.produção , 
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 06/10/1989, residente em DIADEMA 
- SP, filho de IVANILDO ROMÃO  e de MARIA DAS GRAÇAS FIRMINO ROMÃO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

GUSTAVO PEREIRA DE CARVALHO e FÁTIMA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, prático de farmácia, nascido em São 
Paulo - SP, aos 27/04/1961, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PEREIRA DE 
CARVALHO e de MARIA CARVALHO DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 13/07/1970, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PEDRO DE OLIVEIRA e de MARLENE GUIMARÃES DE 
OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 

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

THIAGO ALVES LEAL e LUANA APARECIDA VIDAL FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 
14/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de LADISLAU PORTO LEAL e de CREUZA 
APARECIDA ALVES LEAL; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenheira 
civil, nascido em São Paulo - SP, aos 22/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FERNANDO TADEU VIDAL FERREIRA e de VERA LUCIA DOS SANTOS VIDAL 
FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

LUIZ HENRIQUE CHAGAS REZENDE e ISABELLA CRISTINA DA SILVA MEDEIROS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tapeceiro, nascido em Diadema - 
SP, aos 19/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS REZENDE e de 
GIVANEIDE OLIVEIRA CHAGAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 04/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARINALDO GOMES DE MEDEIROS e de KELI CRISTINA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

FRANCISCO SOUSA MACIEL e PRISCILA GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Boa Viagem - CE, aos 16/11/1967, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO MACIEL DA SILVA e de FRANCISCA 
SOUSA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido 
em Diadema - SP, aos 01/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
GOMES DA SILVA e de REGIANE COSTA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

EDNEY LUIZ NUNES DA SILVA  e MAIRA  SIMEIRE NOGUEIRA SILVA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, pedreiro , nascido em Belém - PA, aos 
06/02/1988, residente em Abadia De Goiás - GO, filho de LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE 
DA SILVA  e de MARIA REGINA BEZERRA NUNES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira , divorciado, do lar , nascido em BELO HORIZONTE - MG, aos 10/03/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WELITON SIMEI NOGUEIRA SANTOS  e de 
VALDOMIRA ROCHA DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 



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

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e ADALCI SOUZA MAGALHÃES DOS SANTOS, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Carlos 
Chagas - MG, aos 18/05/1956, residente em Diadema - SP, filho de JOAQUIM PEREIRA 
DOS SANTOS e de JOVELINA PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentada, nascido em Caravelas - BA, aos 15/09/1958, residente 
em Diadema - SP, filho de DAVINO SOUZA e de LAURA PEREIRA MAGALHÃES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

PAULO ROBERTO DOS SANTOS MINA e PRISCILA DE SOUZA SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, administrador de empresas, nascido em São 
Paulo - SP, aos 06/10/1975, residente em São Paulo - SP, filho de REINALDO MINA e de 
SUZANA MARIA DOS SANTOS MINA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, assistente de operações, nascido em São Paulo - SP, aos 05/08/1984, residente 
em Diadema - SP, filho de RAIMUNDO BONIFACIO TEIXEIRA SANTOS e de MARIA DO 
SOCORRO DE SOUZA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

VINÍCIUS DE QUEIROZ BOSSO e ANA PAULA CERQUEIRA VIVEIROS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, nascido em São Caetano do Sul 
- SP, aos 14/08/1994, residente em Santo André - SP, filho de IRINEU BOSSO e de VANETI 
RIBEIRO DE QUEIROZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, coordenadora 
de operações, nascido em Diadema - SP, aos 13/06/1995, residente em Diadema - SP, filho 
de MARCO AURÉLIO DE ANDRADE VIVEIROS e de IRACI DE MATOS CERQUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

ALDAIR NASCIMENTO SOUZA e MÔNICA VIEIRA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Diadema - SP, aos 21/04/1974, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO NASCIMENTO SOUZA e de IRENE PITAS 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em 
Diadema - SP, aos 30/08/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO 
VENANCIO SILVA e de VALDENORA VIEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

ERNANDO GOMES DA SILVA JÚNIOR e EDLANDIA BARRETO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, montador de estrutura, nascido em Antônio 
Gonçalves - BA, aos 09/11/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de ERNANDO GOMES 
DA SILVA e de EDILEA DA SILVA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, manicure, nascido em Jaguaquara - BA, aos 20/08/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de AGENALIO NUNES DA SILVA e de MARIA SÃO PEDRO BARRETO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

MICAEL SANTOS ARAUJO e TATIANE ANDRADE RODRIGUES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Wagner - BA, aos 01/06/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de DILSON BARBOSA DE ARAUJO e de IRAILDES DE 
JESUS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/02/1995, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
PAULINO RODRIGUES e de MARILENE ROCHA DE ANDRADE RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 

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

ANDRÉ LUIS MOTA MACHADO e BRUNA THEODORO CORRÊA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 27/09/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ANANIAS GONÇALVES MACHADO 
e de MARIA CLEOFE MOTA MACHADO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Santo André - SP, aos 08/07/1994, residente em DIADEMA - 
SP, filho de GILBERTO CORRÊA e de MIRIAM APARECIDA THEODORO CORRÊA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

JOELSON  MANOEL DOS SANTOS  e MARIA GOIS , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, balconista , nascido em AGRESTINA - PE, aos 26/01/1996, residente 
em DIADEMA - SP, filho de MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS  e de QUITÉRIA JULIA 
DA SILVA SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, auxiliar de 
restaurante , nascido em SERRINHA - BA, aos 09/06/1977, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LINDAURA GOIS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

CLAUDEMIR VANILDO SOUZA e CAMILA DA CRUZ DOS SANTOS , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, controle de acesso , nascido em DIADEMA 
- SP, aos 05/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ VALDEMIR SOUZA e 
de TEREZINHA DO CARMO SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
consultora de condomínios , nascido em Cravolândia - BA, aos 12/09/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ ALBERTO ABADE DOS SANTOS  e de LUCIENE DA CRUZ 
DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

DOUGLAS JOHNNY GERMANO DE FREITAS e SUZAN APARECIDA PEREIRA 
GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, autônomo, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 07/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ 
ROCHA DE FREITAS e de SOLANGE APARECIDA GERMANO FREITAS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Alta Floresta - MT, aos 
19/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO RODRIGUES GOMES e de 
MARIA AUXILINARIA PEREIRA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

ARTHUR SOARES DA SILVA e NÁDIA LUCENA MENDES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 24/02/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA e de MARIA DA 
PENHA SOARES MAIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
telemarketing, nascido em Diadema - SP, aos 13/05/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de FERDIVALDO FONTES MENDES e de MARIA VILANI DE LUCENA MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

SINVALDO DE JESUS JÚNIOR e CARLA MOREIRA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em Itabuna - BA, aos 
13/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de SINVALDO DE JESUS e de GILDA 
SOUZA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Itabuna - BA, aos 27/09/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL MOREIRA 
SANTOS e de MARIA LEAL DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

AMILTON REBEQUE JUNIOR e PRISCILA MANUELE DE LIMA SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, nascido em Santo André - SP, 
aos 05/09/1989, residente em Diadema - SP, filho de AMILTON REBEQUE e de MARLI DA 
SILVA SANTOS REBEQUE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresária, nascido em Osasco - SP, aos 22/10/1990, residente em Diadema - SP, filho de 
JONAS SILVA DOS SANTOS e de MADALENA FERREIRA DE LIMA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

GIVALDO SILVESTRE DA SILVA e CARLA MAURÍCIO DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, autônomo, nascido em Rio Largo - AL, 
aos 12/08/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de HERMINIO SILVESTRE DA SILVA 
e de MARIA CICERA SILVESTRE DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascido em Itabuna - BA, aos 14/08/1978, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RENATO MAURÍCIO DOS SANTOS e de LINDAURA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

MARCOS JOSÉ DA SILVA e PAULA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 06/04/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA e de CICERA MARIA DE CARVALHO 
DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de montagem, 
nascido em São Paulo - SP, aos 20/04/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
FRANCISCO DA SILVA e de ELISABETE AMARO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

OSÉIAS OLIVEIRA DELUCA e KEILA PEREIRA LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de suporte, nascido em Santo André - SP, aos 
07/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ODACIR RUIZ DELUCA e de MARIA DE 
FATIMA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de farmácia, 
nascido em Diadema - SP, aos 21/06/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVID 
SILVA LIMA e de MARLENE FRANCISCA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 

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

PATRICK DA SILVA SANTOS e ISABEL SANTOS DE ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 22/05/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de UDILSON ALVES DOS SANTOS e de ROSELI 
RODRIGUES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 28/04/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de SAMUEL PAULO 
DE ARAUJO e de PRISCILA DA COSTA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

JOBISON DE JESUS SANTOS e RAFAELA TÔRRES SILVA DE LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em 
AURELINO LEAL - BA, aos 18/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIR 
GOMES DOS SANTOS e de DINECÍ GOMES DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em CARUARU - PE, aos 26/05/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANIZIO DE LIMA IRMÃO e de MARIA DE FÁTIMA TÔRRES 
SILVA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

ANDERSON BARBOSA DE ARAUJO  e AMANDA PORTELA OLIVEIRA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, autonomo , nascido em SANTOS - SP, aos 
05/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCA BARBOSA DE ARAUJO ; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, recepcionista , nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 29/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SILVIO BATISTA DE OLIVEIRA  e de MARIA DAS GRAÇAS PORTELA OLIVEIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

JEFERSON MARTINS DOS SANTOS e JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 
05/06/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BISPO DOS SANTOS e de SONIA 
MARTINS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de 
teleatendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 12/07/1980, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ISRAEL DE OLIVEIRA SOUZA e de JOANA SOARES DE OLIVEIRA SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

THALES SANTOS RODRIGUES e DEIDIVANE APARECIDA LEÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico de autos, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 22/01/1990, residente em Diadema - SP, filho de FRANCISCO 
RODRIGUES FILHO e de MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em Diamantina - MG, aos 21/11/1985, 
residente em Diadema - SP, filho de RAIMUNDO NONATO LEÃO e de IRACEMA DO 
CARMO PASSOS LEÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

DIEGO CIPRIANO DOS ANJOS e JACIARA GALVÃO ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, embalador, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
14/06/2000, residente em Diadema - SP, filho de REINALDO MACIEL DOS ANJOS e de 
ANA PAULA APARECIDA CIPRIANO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em Presidente Dutra - MA, aos 24/10/2002, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JACSON ALVES e de IVONETE GALVÃO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

LUCAS MONTEIRO INÁCIO e NADINES FERREIRA DE MÉLO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em Diadema - SP, aos 
01/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de LEONILDO RESENDE INÁCIO e de 
ROSELY MONTEIRO SANTANA INÁCIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, manicure, nascido em Areia - PB, aos 22/06/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOANITA DE FÁTIMA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

EVANDRO ALVES DA SILVA e GERLANE MARTINS DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, nascido em Limoeiro - PE, aos 14/07/1987, 
residente em Diadema - SP, filho de JESSÉ SILVÉRIO DA SILVA e de LINDALVA 
PORFÍRIO ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Itambé - PE, aos 21/04/1992, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO 
FRANCISCO DA SILVA e de IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

RAFAEL RODRIGUES DA CUNHA e KARINA DO NASCIMENTO SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de manutenção, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 22/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS ANTONIO DA 
CUNHA e de EURIDES RODRIGUES LADEIA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Contadora, nascido em Diadema - SP, aos 11/09/1992, residente em DIADEMA - 
SP, filho de GILVAM SEVERINO DOS SANTOS e de MARIA DE FATIMA HERMINIO DO 
N. SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

THIAGO DOS SANTOS e SILMARA FRANCO DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 21/04/1986, 
residente em Diadema - SP, filho de NIVALDO DOS SANTOS e de TERESA CRISTINA 
PEDRO DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, berçarista, 
nascido em Diadema - SP, aos 09/09/1986, residente em Diadema - SP, filho de VALDECI 
FRANCO DE LIMA e de TEREZA CARDOSO DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 

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

LUIS AUGUSTO FERNANDES SILVA e BRENDA MICHELLE SILVA ALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista administrativo, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 25/04/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE 
SOUSA DA SILVA e de MARIA DO SOCORRO FERNANDES SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de creditos, nascido em São Paulo - SP, aos 
27/12/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de EDIMIR SILVA ALVES e de MARILENE 
DA SILVA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

FELIPE DE SOUZA ALMEIDA e RAFAELA DE SOUZA LOPES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de custos, nascido em São Paulo - SP, aos 
29/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de NILSON CANDIDO DE ALMEIDA e de 
ELIANA ALMEIDA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em Londrina - PR, aos 26/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho 
de APARECIDO FERREIRA LOPES e de IVONE MARTINS DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

GUSTAVO FERNANDES SANTANA e NAYARA DUARTE GONÇALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, nascido em Recife - PE, aos 
17/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de GEILDO JOÃO DE SANTANA e de 
GERCINA JOSEFA DE SANTANA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/09/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARCOS FERNANDO GONÇALVES e de 
DULCINEIA DUARTE VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

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

FELIPE MACIEL DA SILVA e LETÍCIA ISABELE ALVES FERREIRA DE MELO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Águas 
Belas - PE, aos 19/11/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de NEILTON FRANCISCO 
DA SILVA e de LUANDA MACIEL PEDROSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedora, nascido em Águas Belas - PE, aos 16/02/2000, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LEANDRO FERREIRA DE MELO e de CÍCERA VERÔNICA ALVES DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  31 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 



Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. 
Diadema-  SP,  31  de  maio  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


