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Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4833 - São Paulo, Terça- feira,  1º de fevereiro de 2022 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO SOUZA DE GODOY e ROSELI DANTAS LUIZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 20/07/1984, residente em Diadema - SP, filho de 
ALUIZIO DE GODOY e de NELITA ALVES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em Diadema - SP, aos 18/08/1995, residente em Diadema - SP, filho de ROSALVO JOSÉ LUIZ e 
de MARIA DE FATIMA CARDOSO DANTAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO e KETY GEZIANE ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, coordenador de segurança, nascido em Itambé - Ba, aos 03/01/1976, residente em Diadema - SP, 
filho de ARISTIDES GOMES FIGUEREDO e de MARIA JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/03/1984, 
residente em Diadema - SP, filho de DURVALINO ALVES FILHO e de MARIA DE FATIMA ALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO DE AVELAR e NELSINA GALDINO SOBREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autônomo, nascido em Carmo do Rio Claro - MG, aos 20/09/1976, residente em DIADEMA - SP, filho 
de BENEDITO JOSINO DE AVELAR e de ROMILDA SUZANO DE AVELAR; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em Santana de Cataguases - MG, aos 25/09/1974, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO SOBREIRA FILHO e de EVA MARIA GALDINO SOBREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILIAN DA SILVA ROSA e ELAINE REGINA AIRES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, inspetor de qualidade, nascido em Paraguaçu Paulista - SP, aos 22/01/1988, residente em 
Diadema - SP, filho de WALTER RODRIGUES ROSA e de ISABEL FRANCISCA DA SILVA ROSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, encarregada de embarque, nascido em Martinópolis - SP, aos 
19/06/1978, residente em Diadema - SP, filho de RAIMUNDO BORGES DE OLIVEIRA e de MARIA 
CONSOLAÇÃO AIRES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ISMAEL DIEGO BORCHE e THAYANE GONÇALVES SARTOR, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 08/04/1977, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ISMAEL CASTO BORCHE e de ROSELIN TUMASONIS BORCHE; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 01/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de EDUARDO SARTOR e de GISLAINE DE ALMEIDA COUTO GONÇALVES SARTOR; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ RAIMUNDO ALVES BARBOSA e CRISTIANI SASSAKI PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em Jacaraci - BA, aos 16/04/1967, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DEOCLIDES JOSÉ BARBOSA e de LAUVELITA BRITO ALVES BARBOSA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Tangará da Serra - MT, aos 16/02/1979, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ PEREIRA DA SILVA e de SETSUKO SASSAKI DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ICARO SALES ALVES DONATO e DÉBORA CRISTINA JORGE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, operador de telemarketing, nascido em Diadema - SP, aos 04/08/1997, 
residente em Diadema - SP, filho de CLEBER ALVES DONATO e de MARIA APARECIDA SALES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo junior, nascido em Santo André - SP, aos 
18/01/1998, residente em São Caetano do Sul - SP, filho de IDELVAN TRINDADE OLIVEIRA e de MARCIA 
APARECIDA JORGE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEX GONÇALVES DA SILVA e ENGLID ARAUJO MACIEL, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, autônomo, nascido em Campina Grande - PB, aos 19/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDVANILSON GONÇALVES DA SILVA e de MARIA VITÓRIA GONÇALVES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, agente de organização escolar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
aos 27/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de EVERALDO TEODOZIO MACIEL e de MARIA DO 
SOCORRO DE ARAUJO MACIEL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIEGO ROSA BASTOS e RENATA FERNANDES DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 26/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ISMAEL RIBEIRO BASTOS e de JACIRA ROSA BASTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, vendedora, nascido em São Paulo - SP, aos 03/04/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de 
REGINALDO FERNANDES DOS SANTOS e de SOLANGE FRANCO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEANDRO DOS SANTOS CALIXTO e CILENE DA CONCEIÇÃO SALES, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, porteiro, nascido em Diadema - SP, aos 23/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MAURO JOSÉ CALIXTO e de SUELI BRAGA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em São Paulo - SP, aos 06/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO DA 
CONCEIÇÃO SALES e de JOANICE BERNARDINA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IVANALDO BARBOSA DA SILVA e QUEZIA GARCIA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

divorciado, operador de máquina, nascido em João Pessoa - PB, aos 02/08/1970, residente em Diadema - SP, 
filho de MANOEL SEVERINO DA SILVA e de IVONETE BARBOSA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentada, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 14/11/1963, residente em Diadema 
- SP, filho de BENEDITO GARCIA SANCHEZ e de ISAURA EZALEDO GARCIA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 

 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA e MARIA CAMILA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, balconista de FLV, nascido em Barreiros - PE, aos 11/11/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e de PATRÍCIA CARLOS TENÓRIO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, balconista, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 14/08/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIZ JOÃO DO NASCIMENTO e de MARIA ANTÔNIA DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS MARTINS PEREIRA e ANA ALICE DA SILVA GOMES , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro 

, solteiro, consultor de vendas , nascido em PAULO AFONSO - BA, aos 01/10/1998, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ PEREIRA DA SILVA  e de GEANE MARTINS DA SILVA PEREIRA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, estudante , nascido em PAULO AFONSO - BA, aos 06/12/2002, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO SÉRGIO GOMES DE OLIVEIRA  e de ROSEMERE PEREIRA DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORGE BASTOS DE MATOS NISHIMURA e JACIARA FREIRE BERNARDINO, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 16/09/1981, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JORGE MITURO NISHIMURA e de AURICÉLIA BASTOS DE MATOS SOUSA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, contadora, nascido em Cabrobó - PE, aos 25/10/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DA PAZ BERNARDINO e de LOURENÇA MARIA FREIRE 
BERNARDINO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALESSANDRO BRAZ e ÉRICA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 

motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 05/02/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO 
CARLOS BRAZ e de CLARA SUZUKO BRAZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora 
de caixa, nascido em Campo Maior - PI, aos 27/12/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FEITOSA 
DOS SANTOS e de ELISOLDE SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HAILTON BENENUTO DA SILVA  e CLEUSA DE ALMEIDA RODRIGUES , sendo o pretendente:  

nacionalidade  , solteiro, soldador , nascido em CANGUARETAMA - RN, aos 25/06/1956, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BEVENUTO DA SILVA  e de LUZIA VICENTE DE SOUZA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, aposentada , nascido em MACAUBAS - BA, aos 07/04/1963, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MARIA GUIOMAR DE ALMEIDA RODRIGUES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEUSMAR DE SOUZA SANTOS e MARIA DE LOURDES ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, embalador, nascido em Cafezal Do Sul - PR, aos 02/08/1969, residente em Brasnorte - 
MT, filho de JOSÉ VAES SANTOS e de ARLINDA DE SOUZA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnica de enfermagem, nascido em Altônia - PR, aos 03/08/1969, residente em Diadema 
- SP, filho de EPAMINONDAS HENRIQUE DE ALMEIDA e de JOVENCINA DE SOUZA ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO MANGIULLO DE ROSA e MARIA LAURA ALVES MOREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, cientista de dados, nascido em São Paulo - SP, aos 10/07/1993, residente em São Caetano 
do Sul - SP, filho de NEWTON VALSESIA DE ROSA JÚNIOR e de MÁRCIA HELENA MANGIULLO DE ROSA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de planejamento, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 06/06/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSE MATIAS ALVES MOREIRA e de 
MARLENE ROSALEM ALVES MOREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEIDSON ALMEIDA VENCESLAU e APARECIDA RAQUEL DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, vigilante, nascido em DIADEMA - SP, aos 13/09/1980, residente em Diadema - SP, filho de 
MILTON VENCESLAU e de TERESA ALMEIDA JARDIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
fonoaudióloga, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 15/01/1980, residente em São Bernardo 
do Campo - SP, filho de JOSÉ JOÃO DA CRUZ e de GEOVANIA MIRANDA DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL ALVES DOS SANTOS MARQUES e EVELYN DOS SANTOS CORREIA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, operador de armazém, nascido em Diadema - SP, aos 03/06/1996, residente 
em Diadema - SP, filho de OSIAS DA SILVA MARQUES e de LAURINDA ALVES DOS SANTOS MARQUES; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, arquiteta, nascido em São Paulo - SP, aos 02/05/1995, 
residente em São Paulo - SP, filho de VALDECI TELES CORREIA e de JOSEFA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS ALVES DA SILVA e VALERIA FIAS DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, engenheiro de aplicação, nascido em Jundiaí - SP, aos 18/01/1991, residente em Caieiras - SP, filho 
de JOSE MAURO DA SILVA e de ESTER ALVES DO PRADO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, assistente de compras, nascido em Diadema - SP, aos 07/10/1987, residente em Diadema - SP, 
filho de ROQUE FIAS DE JESUS e de MARIA VALDA FIAS DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRENDOW PETTERSON ESPINDOLA SOUZA  e THALIA DA SILVA MATIAS , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, autonomo , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 31/07/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ROSANGELA PEREIRA SOUZA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
cabeleireira , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 03/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JUAN 
APARECIDO MATIAS  e de NORAMILDA NUNES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MILTON MARCELINO DE JESUS DA PENHA  e JANAINA SIMÃO DE LIMA, sendo o pretendente: , solteiro, 

atendente , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/08/1997, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
OSMILTON DA PENHA  e de JOSEFA MARCELINA DE JESUS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
solteiro, atendente , nascido em ANDRADINA - SP, aos 26/12/1998, residente em Diadema - SP, filho de 
ROMILDO FRANCISCO DE LIMA  e de JANETE SIMÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO PEDRO DOS ANJOS SILVA e THAIS ESTEVAM  JOVANELI, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira , solteiro, aux. gráfico , nascido em SÃO CAETANO DO SUL - SP, aos 25/09/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROBERTO SILVA e de LUSINETE DOS ANJOS SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, autônoma, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/12/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ROBERTO JOVANELI  e de ELISANGELA ESTEVAM JOVANELI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANILO NONATO DA SILVA e SARA SOUZA DO NASCIMENTO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, ajudante de logística, nascido em Diadema - SP, aos 03/01/2002, residente em DIADEMA - 
SP, filho de RENATO JACINTO DA SILVA e de SARA SHARON NONATO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 26/10/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CLOVIS VIEIRA DO NASCIMENTO e de SIMONE SANTOS DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GILBERTO OLIVEIRA SANTOS e RAFAELLA BATISTA LONGHINI, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, analista imobiliário , nascido em Diadema - SP, aos 03/07/1989, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ DOS SANTOS e de EURIDES ROSA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de sistemas, nascido em Santo André - SP, aos 02/03/1991, residente em Santo André - SP, 
filho de JOSÉ ROBERTO LONGHINI e de IRENE MARIA BATISTA LONGHINI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DOUGLAS GUEDES DA SILVA e STEFANY BERNARDO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 14/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SEBASTIÃO SOARES DA SILVA e de BEATRIZ GUEDES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 15/05/2001, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ALEXANDRE BERNARDO DA SILVA e de CINTIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NAUAN BARBIZAN DE CAMPOS  e JULIANE FERNANDES  FERREIRA , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, cozinheiro , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 08/02/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PEDRO DE CAMPOS FILHO  e de TANIA MARIA BARBIZAN DE CAMPOS ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, química , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 
12/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO MAGALHÃES FERREIRA  e de ROSANGELA 
FERNANDES FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA  e CLEMILDA OLIVEIRA DOS SANTOS , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, vigilante , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/09/1982, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PEDRO FERREIRA DA SILVA  e de MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em IBITIARA - BA, aos 28/02/1979, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ALVINO MARTINIANO DOS SANTOS  e de LASSI DE OLIVEIRA SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO MARCOS OLIVEIRA SILVA e SAMARA DONATO DE ALMEIDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, assistente de qualidade, nascido em Diadema - SP, aos 27/02/2000, residente em Diadema 
- SP, filho de MARCOS JOSÉ DA SILVA e de EDIVANIA CANDIDA DE OLIVEIRA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em Diadema - SP, aos 03/07/1999, residente em 
Diadema - SP, filho de DENIS DE ALMEIDA e de LUSIA DONATO DE ALMEIDA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARDÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, nascido em Tauá - CE, aos 29/08/1973, residente em DIADEMA - 
SP, filho de OTACÍLIO PEREIRA DE OLIVEIRA e de FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, cozinheira, nascido em Aracaju - SE, aos 14/01/1974, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ JOAQUIM DA SILVA e de MARIA CELUTA RODRIGUES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO ALEXANDRE PENARIO DE CALDAS e VITÓRIA CAROLINE APARECIDA PINHEIRO, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 19/02/1989, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL ALEXANDRE DE CALDAS e de NADIR PENARIO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 09/03/1999, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LUIZ RONDON PINHEIRO e de TATIANE APARECIDA PINTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉWERTON SILVA DE SOUSA e LARISSA DA SILVA ARAÚJO, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, analista de operação, nascido em São Bernardo Do Campo - SP, aos 23/09/2000, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MACHADO DE SOUSA e de MARIA IZIVONE QUIRINO DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em Diadema - SP, aos 13/10/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM NETO ARAÚJO e de MARIA LUCINEIDE DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUAN OLIVEIRA GOMES e ANA PAULA CARVALHO SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 11/11/2001, residente em Diadema - SP, filho 
de LELIVALDO GOMES DE OLIVEIRA e de NADIA DE OLIVEIRA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 17/05/1997, residente em Diadema - SP, filho de 
DAVI FIRMINO DOS SANTOS e de NIRAILDE CARVALHO SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO GUSMÃO DA CONCEIÇÃO  e BRENDA DA SILVA URSULINO , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileiro , solteiro, autonomo, nascido em ALTAMIRA - PA, aos 05/03/1998, residente em 
Diadema - SP, filho de DOMINGOS DA CONCEIÇÃO  e de RONISA MARQUES GUSMÃO DA CONCEIÇÃO; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 12/06/2000, 
residente em Diadema - SP, filho de CLAUDIANO DA SILVA URSULINO e de PATRICIA FERREIRA DA SILVA  
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO TADEU ALVES e MARIA APARECIDA DE JESUS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1963, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO PATROCINIO ALVES e de MARIA FORTUNATA ALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, diarista, nascido em São Paulo - SP, aos 26/04/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ALMERINDA MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO DA CRUZ SOUZA e GABRIELA PORTO BOMFIM, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, estagiário, nascido em São Paulo - SP, aos 03/12/1998, residente em Diadema - SP, filho de CARLOS 
ALBERTO DE SOUZA e de CRISTIANE DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JONAS SOARES BOMFIM 
e de TATIANA SILVA PORTO BOMFIM; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO SALES HURTADO  e MARIANE DE OLIVEIRA, sendo o pretendente: , solteiro, nascido em SÃO 

BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 27/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO HURTADO 
MONTES  e de GALVANEIDE MARIA TIMOTEO SALES HURTADO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, analista de suporte , nascido em Diadema - SP, aos 06/05/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JULIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA e de CREUSA MARAVELLI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO RIBEIRO ANTONIO e ANDRESSA GONÇALVES DA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, técnico em eletrônica, nascido em Diadema - SP, aos 09/05/1989, residente em DIADEMA - 
SP, filho de RONALDO ANTONIO e de VERA LÚCIA FRANCISCA ANTONIO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 10/12/1998, residente em DIADEMA 
- SP, filho de PAULO SERGIO COSTA e de ELISANGELA GONÇALVES FRANCISCO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO VINICIUS CAVALCANTE DA SILVA e CAMILA SAMPAIO SANT'ANNA, sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em Diadema - SP, aos 13/01/1998, residente 
em Diadema - SP, filho de DAMIÃO PAULINO DA SILVA e de RAVENA MARIA CAVALCANTE DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, escrituraria hospitalar de enfermagem, nascido em Diadema - 
SP, aos 12/02/2000, residente em Diadema - SP, filho de MARCOS ALEXANDRE SANT'ANNA e de ANDREIA 
SAMPAIO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVID NONATO OLIVEIRA MENDONÇA e VANIELE BONFIM BERNARDO , sendo o pretendente:  

nacionalidade brasileira , aux. de monitoramento, nascido em Diadema - SP, aos 20/12/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ NOGUEIRA MENDONÇA e de SILVIA HELENA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, vendedora , nascido em SÃO GABRIEL - BA, aos 14/08/1999, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALDIRES MANOEL BERNARDO  e de VALDIRENE DOS REIS BONFIM BERNARDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO e LENICE DUARTE COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, mecânico de autos, nascido em Coelho Neto - MA, aos 16/01/1983, residente em DIADEMA 
- SP, filho de PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA e de DORALICE DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, auxiliar de produção, nascido em Feira de Santana - BA, aos 24/08/1976, 
residente em Diadema - SP, filho de DANILO MOREIRA REIS e de ODETE RODRIGUES COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONAS TRABUCO DE OLIVEIRA MOTA e THAMIRIS CAZÉ DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, mecânico, nascido em Campo Limpo/SP, aos 12/11/1991, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA e de MARIA JOSE TRABUCO OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, quimica, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 14/02/1989, residente em Diadema - SP, 
filho de RUI CAZÉ DA SILVA e de CLEUSA VITOIRA DOS SANTOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAVEL GONÇALVES DE CARVALHO SANTOS e CAROLINY GONÇALVES DA SILVA, sendo o 

pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Jeremoabo - BA, aos 20/04/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de RAIMUNDO DE CARVALHO SANTOS e de RITA DE CÁSSIA 
GONÇALVES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 01/02/1996, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DA SILVA e 
de CATARINA JARDIM GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DEIVERSON DE PAIVA ARRUDA e GISSELIA DE CÁSSIA BRAGA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, técnico em eletrônica, nascido em Diadema - SP, aos 14/05/1991, residente em DIADEMA - 
SP, filho de VALTAIR GOMES DE ARRUDA e de ZELÂNIA AUXILIADORA DE PAIVA ARRUDA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora hospitalar, nascido em Viçosa - MG, aos 23/05/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE NELSON BRAGA e de ROSARIA BRAGA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL CLAUDINO MOREIRA e ALINE KELLY DE FREITAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 30/09/2002, residente em Diadema - SP, filho 
de MIGUEL ANTONIO MOREIRA FILHO e de ELISANGELA CLAUDINO RODRIGUES MOREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 
16/04/2001, residente em Diadema - SP, filho de CORNÉLIUO CELESTINO DE FREITAS e de NAIR DAS 
VIRGENS COSTA FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO TAVARES DA SILVA e SUÊNIA GLAUCE DE LIMA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, cilindrista, nascido em Carpina - PE, aos 22/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO 
TAVARES DA SILVA e de MARIA GENI FRANCELINO TAVARES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Carpina - PE, aos 17/12/1989, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARIO ANTONIO DE LIMA e de MARIA DA LUZ DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 
 



Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RODRIGO FIGUEREDO SANTOS e JAMILE SANTOS NERI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 

solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Jequié - BA, aos 16/08/1982, residente em Diadema - SP, filho 
de ANTONIO PROFETA DOS SANTOS e de JACY FIGUEREDO SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, cuidadora de idoso, nascido em Itabuna - BA, aos 09/05/1992, residente em Diadema - SP, 
filho de JOSÉ WELLINGTON NERI e de LUCIA MARIA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  1º de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL MEDEIROS DOS SANTOS e FERNANDA LIMA BAPTISTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 

brasileira, divorciado, analista de telecomunicação, nascido em São Paulo - SP, aos 17/09/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ PEDRO DOS SANTOS e de SILVANIA DE MEDEIROS JACINTO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de logística, nascido em São Paulo - SP, aos 
19/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE ROBERTO BAPTISTA e de MARIA INEZ ALVARENGA 
DE LIMA BAPTISTA; 
 
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, 1º  de  fevereiro  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


