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Ano 30 - Nº 4846 - São Paulo, Terça- feira,  3 de maio de 2022 
 

 

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

LUCAS DE JESUS SACRAMENTO e JÉSSICA CHAVES RODRIGUES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
06/01/1986, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, filho de JOSÉ LINO DOS 
SANTOS SACRAMENTO e de EDNA DE JESUS SACRAMENTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de processo, nascido em Diadema - SP, aos 
31/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MAURICIO RODRIGUES e de 
MARLENE CHAVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

JOÃO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA e LUCIENE SILVA SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema 
- SP, aos 26/06/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 
FILHO e de ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, diarista, nascido em Livramento de Nossa Senhora - BA, aos 06/08/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANA SANTANA RODRIGUES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

ALEX SANDRO TEIXEIRA CALADO  e LAURA LETÍCIA PAIXÃO DA SILVEIRA , sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, motorista , nascido em DIADEMA - SP, 
aos 08/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO CALADO  e de 
SANDRA MARIA TEIXEIRA DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
promotora de vendas , nascido em DIADEMA - SP, aos 29/03/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JEFFERSON LOPES DA SILVEIRA  e de VANESIA MARIA DA PAIXÃO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

BENVINDO NOGUEIRA MENEZES e JAMARES DOS ANJOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente comercial, nascido em São Paulo - 
SP, aos 04/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de LEANDRO BARRETO 
MENEZES e de MARIA JOSÉ NOGUEIRA BARRETO MENEZES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, consultora de vendas, nascido em Mulungu do Morro - 
BA, aos 11/01/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON SILVA SANTOS e de 
IOLAIDE ROSA DOS ANJOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

JOSUEL MIRANDA DOS SANTOS e IRACEMA LINHARES DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, funileiro de autos, nascido em 
Santanópolis - BA, aos 18/02/1972, residente em Diadema - SP, filho de LIBERATO LOPES 
DO SANTOS e de LUCIVALDA MIRANDA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, doméstica, nascido em Santanópolis - BA, aos 17/05/1985, residente 
em SALVADOR - BA, filho de JAIME FRANCISCO DOS SANTOS e de CARMELITA 
LINHARES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

DAVI PEREIRA SILVA  e ADRIANA MARINHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira , solteiro, designer gráfico , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/02/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SANTOS SILVA e de CELIA DOS SANTOS 
PEREIRA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, balconista , nascido 
em Diadema - SP, aos 10/08/1979, residente em Abadia De Goiás - GO, filho de MANUEL 
NEUTON MARINHO e de MARIA  FERREIRA MARINHO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

EDELSON DA SILVA PROCOPIO VENUTO e VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, leiautista de circuitos, nascido em 
Diadema - SP, aos 17/07/1991, residente em Diadema - SP, filho de RAFAEL PROCOPIO 
VENUTO e de MARGARIDA NUNES DA SILVA PROCOPIO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em Guarulhos - SP, aos 20/06/1994, 
residente em Guarulhos - SP, filho de EDUARDO PEREIRA DA SILVA e de VILMA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA e ROSANA LORENA DE JESUS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, autonomo, nascido em Varzia Nova, Antonina do Norte 
- CE, aos 06/05/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO GOMES PEREIRA 
e de MARIA PATRIARCA PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascido em Itabuna - BA, aos 17/10/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ISAIAS JOSÉ DE JESUS e de MARIA LORENA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

ANTONIO MARCOS SOUZA SANTOS e SILVANIA APARECIDA VIEIRA GANDRA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina injetora, 
nascido em Saúde - BA, aos 02/02/1965, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ESMERALDO SOUZA SANTOS e de CECILIA MARIA SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, babá, nascido em Malacacheta - MG, aos 07/09/1968, 
residente em DIADEMA - SP, filho de HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS e de MARIA 
GANDRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 



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

CLEBER WILSON DO PRADO FRANCHI e VANESSA RODRIGUES DE SANTANA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 30/10/1978, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ 
ROBERTO FRANCHI e de SULAMITA DO PRADO FRANCHI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, técnica auxiliar de enfermagem, nascido em Diadema 
- SP, aos 02/03/1985, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ETEVALDO DE 
SANTANA e de IZAURINDA RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

 

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

JOSIEL SANTOS ALVES e JESSI CRUZ DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, nascido em Aurelino Leal - BA, aos 14/07/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ALCIDES ALVES FILHO e de VALDECI CONCEIÇÃO 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em 
Itabuna - BA, aos 06/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de EDISIO CRUZ DOS 
SANTOS e de CRISTIANE LAUDELINO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

GLEISON ISAIAS DA SILVA e ELIANE PEREIRA SALGADO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de produção, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 27/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de LAIR GOMES DA 
SILVA e de MARIA APARECIDA ISAIAS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 07/08/1990, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SILVIO RODRIGUES SALGADO e de MARIA HELENA PEREIRA 
SALGADO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

ANDRÉ ALVES SILVA e VICTORIA  ANDRELA  FERNANDES , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, estudante , nascido em DIADEMA - SP, aos 29/12/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ELTON ALVES DA SILVA e de NELMA OLIVEIRA 
DOS REIS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, assistente de RH, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 01/05/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDILSON FERNANDES  e de MARLI CRISTINA ANDRELA FERNANDES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

RODRIGO SILVA SIQUEIRA e ANDRÉA MARIA DE LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 12/12/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VIVALDO SANTANA SIQUEIRA e de EVANEIDE 
REIS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em 
Ipubi - PE, aos 01/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO JOSÉ DE LIMA 
e de ANTONIA MARIA DA COSTA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

DIEGO DA SILVA OLIVEIRA e JACQUELINE YASMIM VIEIRA AGUIAR, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, azuleijista, nascido em Icó - CE, aos 
25/05/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO FELIX DE OLIVEIRA e de 
MARIA DE FATIMA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÃO 
GRIGORIO DE AGUIAR e de SUELI MARIA VIEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

GERRY ADRIANO DA SILVA LOPES e KETHELYN NOVIKOVAS FERREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
05/01/1991, residente em Lavínia - SP, filho de ALUIZIO EVARISTO LOPES e de 
SOCORRO DA SILVA LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 25/07/2002, residente em DIADEMA - SP, filho de CICERO 
FERREIRA e de RUTE DO ESPIRITO SANTO NOVIKOVAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

ANTONIO ADALTON DE SOUZA e MARIA EMILENE DE LIMA LEAL, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Rio Branco - MT, aos 
17/03/1972, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BISPO LEAL e de MARIA DIAS 
DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São 
João da Canabrava - PI, aos 13/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de EDUARDO 
BORGES LEAL e de GERMINA BENTA DE LIMA LEAL; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

EVANDRO DOMINGUES DO CARMO e DAYANNE LUGATO E SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, sushi-man, nascido em DIADEMA - SP, aos 
11/02/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de NEUSOMAX TAVARES DO CARMO e 
de NEUSA DA SILVA DOMINGUES DO CARMO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, farmacêutica , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 14/06/1995, residente 
em DIADEMA - SP, filho de WILEM PIAULINO DA SILVA e de ELAINE DEZOLINA  
LUGATO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

DIOGO ARAUJO PAVANELLO e SARAH CHRISTINE DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
20/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE PIRES PAVANELLO e de 
MARIZA DE ARAUJO PAVANELLO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 04/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ALEX NEVES DOS SANTOS e de DANIELE CRISTINE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

ANDRÉ SILVA DE BRITOS e PAMELA CRISTINA RODRIGUES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
16/04/1985, residente em Diadema - SP, filho de ADEMILSON JOSE DE BRITOS e de 
MARIA LUCIENE DOS SANTOS SILVA DE BRITOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 09/04/1992, 
residente em Diadema - SP, filho de RAQUEL RODRIGUES DA ROCHA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

 

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

ÍTALO PINA MENDES e TAÍS BARBOSA DO NASCIMENTO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, garçon, nascido em Seabra - BA, aos 17/04/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VALTONEI SOUZA MENDES e de NALDIRA JESUS 
PINA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar, nascido em Seabra - BA, 
aos 29/10/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de FLAVIO FRANCISCO DO 
NASCIMENTO  e de VANICE ALVES BARBOSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

VALDEMIR VIEIRA SILVA e MARIA CONCEIÇÃO BRITO DIAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, motorista, nascido em Ilheus - BA, aos 05/02/1963, 
residente em DIADEMA - SP, filho de EDITE VIEIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, aposentada, nascido em Ibiúna - SP, aos 14/05/1956, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CANDIDO BRITO e de HELENA RODRIGUES BRITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

RODRIGO PASSOS DE JESUS e PRISCILA GARCIA DUTRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de qualidade de dados, nascido em Santo André 
- SP, aos 09/12/1984, residente em Santo André - SP, filho de WALTER LUIZ DE JESUS 
e de ENEIR PASSOS DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente fiscal, nascido em São Paulo - SP, aos 12/06/1991, residente em Diadema - SP, 
filho de MANUEL RODRIGUES DUTRA e de LUZIA FERREIRA GARCIA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

LEANDRO CAETANO SILVA e ANA CAROLINI RIBEIRO DE FARIA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, balconista, nascido em Diadema - SP, 
aos 01/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de NILTON CAETANO DA SILVA e de 
MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, florista, nascido em São Paulo - SP, aos 24/08/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de WAGNER DE FARIA e de ROSELI DE SOUZA RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

ELVIS CARLOS OLIVEIRA e RENILZA PEREIRA JORDÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, marceneiro , nascido em Riachuelo - SE, aos 
12/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS e de 
LEIDE CELMA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, recepcionista 
, nascido em Capim Grosso - BA, aos 02/09/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de 
REGINALDO DE OLIVEIRA JORDÃO e de JACINTA FIRMO PEREIRA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

AMARILDO MATIAS DE ANDRADE e BÁRBARAH MELLO VENANCIO PEREIRA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, funileiro, nascido em São Paulo - SP, 
aos 18/09/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO MATIAS DE ANDRADE e de 
MARILDA APARECIDA ROMPATO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista fiscal, nascido em Osasco - SP, aos 21/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ ROBERTO VENANCIO PEREIRA e de MARTA MELLO DE JESUS PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

CAIQUE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA e LILIAN BRITO VIEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pizzaiolo, nascido em Diadema - SP, aos 20/02/1995, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ROBERTO DA SILVA e de MARIA 
IMACULADA TEIXEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/09/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ESMIRLIAN VIEIRA e de AILZA ALVES DE BRITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

RAFAEL SANTOS DE SOUZA PEREIRA e TAMIRIS SARAH DA SILVA CORDEIRO, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de manutenção, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 15/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
JOSE ROBERTO PEREIRA e de MARIA MARGARETE SANTOS DE SOUZA PEREIRA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 
14/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEXANDRE AUGUSTO CORDEIRO e 
de FABÍOLA BARBARA DA SILVA CORDEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

WALLACE GONÇALVES DA SILVA e LARISSA DO E GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de manufatura, nascido em DIADEMA - SP, aos 
15/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ERASMO CARLOS DA SILVA e de 
LÚCIA HELENA GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 25/02/1999, residente em DIADEMA - SP, 
filho de EDIMAR PEREIRA GOMES e de ELBA FERREIRA DO E; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

MATHIAS DRUNK RAVACHE e KASSIA GOMES ARCÊNIO , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, agente de aeroporto, nascido em São Paulo - SP, aos 
01/12/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de THOMAS OLIVER RAVACHE e de 
BEATE HELGA DRUNK RAVACHE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônoma, nascido em Santo André - SP, aos 18/10/1995, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VALDEMAR JOÃO ARCÊNIO e de MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA 
ARCÊNIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

 

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

THIAGO DE OLIVEIRA GOMES e JAQUELINE SANTOS LIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 
19/12/1984, residente em Diadema - SP, filho de EDIVALDO GOMES DE MATTOS e de 
LUCIA DE OLIVEIRA GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 07/11/1989, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO 
DOS SANTOS LIMA e de CREUSA SANTOS DE JESUS LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

LEANDRO PEREIRA DE SOUZA e DIANA JESUS LUCAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar técnico, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO - SP, aos 06/03/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO 
FRANCISCO DE SOUZA e de MARIA MARCONISTE PEREIRA DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 06/02/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO 
LUCAS e de TERESA DE JESUS PEREIRA LUCAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

MANOEL ALMEIDA SOUSA e LAILA SOARES DOS REIS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, divorciado, tecnologo em radiologia, nascido em Boquira - BA, aos 
07/12/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de JUVENCIO TEIXEIRA DE SOUSA e de 
MARIA EVA DE ALMEIDA SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 25/10/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VALTER SOARES DOS REIS e de LUCIANE MORAES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

TIAGO DOS SANTOS SOUZA e ROSANGELA NUNES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, trocador de moldes, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 18/04/1990, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO FRANCISCO 
DE SOUZA e de MARIA VERÔNICA DOS SANTOS SOUZA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 02/05/1982, 
residente em Diadema - SP, filho de ESMERALDO NUNES DA SILVA e de ELEUSA 
NARCISO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 



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

SCHEDER KLEBER DA SILVA e MARINALVA CRUZ DO CARMO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, tecnico em radiologia, nascido em TAQUARITINGA - 
SP, aos 16/10/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de DORIVAL GOMES DA SILVA e 
de ELFRIDA KLEBER DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, nascido em SANTALUZ - BA, aos 20/08/1976, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ SILVA DO CARMO e de JOSEFA DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

MARCIO PEREIRA LIMA  e ANA LAURA LOPES RODRIGUES , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor , nascido em DIADEMA - SP, aos 27/04/1991, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE GODOY LIMA  e de MARIA DE LOURDES 
PEREIRA GODOI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, do lar , nascido em 
SÃO PAULO - SP, aos 05/07/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCIANO JULIO 
RODRIGUES  e de CLAUDIA REGINA LOPES RODRIGUES ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

JOÃO VICTOR FERREIRA SOUZA e SABRINA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de cozinha, nascido em Jequié - BA, aos 
11/12/2002, residente em Diadema - SP, filho de VALTER DOS SANTOS SOUZA e de 
DANIELLA SANTOS FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Joselândia - MA, aos 25/03/2003, residente em Diadema - SP, filho de JAMES 
CHAGAS SOUSA SANTOS e de AUREA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

GUILHERME OLIVEIRA MERLIM e BÁRBARA VITÓRIA SENA DE OLIVEIRA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, analista de sistemas, nascido em 
São Paulo - SP, aos 16/07/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO MERLIM 
e de MARIA ADELENE ALVES OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 12/02/2002, residente em 
DIADEMA - SP, filho de WALTER RODRIGUES DA SILVA e de MARIA VANDA DE 
OLIVEIRA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

JAIMILTON JOAQUIM DOS SANTOS e DORALICE PEREIRA ROCHA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, sincador, nascido em IGUAÍ - BA, aos 
14/07/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de NAPOLEÃO JOAQUIM DOS SANTOS e 
de ANÍSIA VFERREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascido em IGUAÍ - BA, aos 12/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de 
VITEZINDO SILVA ROCHA e de AURENI GREGÓRIO PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

EWERTON DOS SANTOS MOREIRA e ARIANE DA SILVA SALES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, nascido em Muriaé - MG, aos 06/04/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de PEDRO CEZAR MOREIRA e de MAGDA OLIVEIRA 
SANTOS MOREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em DIADEMA - SP, aos 06/04/1998, residente em Diadema - SP, 
filho de ANTONIO ADRIANO DE QUEIROZ SALES e de MARIA DE FATIMA DA SILVA 
SALES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

 

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

GUILHERME SILVA MENDES e ANA LUIZA DOS SANTOS ALVES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, garçon, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 13/03/1999, 
residente em DIADEMA - SP, filho de VAGNER FERREIRA MENDES e de MARINEIDE 
COSTA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 28/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de SERGIO LUIZ DA 
SILVA ALVES e de VIVIANE ALVES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 de  maio  de  2022. 

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

ALEXANDRE RIBEIRO e SUSYANE SANTOS COSTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, coordenador de frota, nascido em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - SP, aos 04/03/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ RIBEIRO e 
de LIVINA FORNAZIERI RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascido em DIADEMA - SP, aos 17/05/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
EDVALDO GUIMARÃES COSTA e de MARIA DA GLORIA SANTOS COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  3 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, 3  de  maio  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


