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Ano 30 - Nº 4842 - São Paulo, Terça- feira, 5 de abril de 2022 
 

 

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

CLEBER GONÇALVES CAMPOS e POLIANE APARECIDA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de estoque, nascido em São 
Paulo - SP, aos 17/08/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de AFONSO GONÇALVES 
CAMPOS e de ITACY ALVES DA FONSECA CAMPOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, líder operacional, nascido em Diadema - SP, aos 01/09/1989, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS e de GERALDA JANDIRA 
DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

ANDRÉ TONI RUAS DE OLIVEIRA e RAFAEL MOURA DA NÓBREGA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agente de organização escolar, nascido em 
Diadema - SP, aos 13/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO ALVES DE 
OLIVEIRA e de MARLENE TONI RUAS DE ABREU; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 23/07/1991, residente em 
DIADEMA - SP, filho de INACIO DA SILVA NOBREGA e de JOSEFA MOURA DA 
NÓBREGA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

FRANTESCO DOMICIANO DOS SANTOS e MARIA AUXILIADORA PINTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Itapé - BA, aos 
17/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DOMICIANO DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentada, nascido em Barra Longa - 
MG, aos 03/04/1956, residente em Abadia De Goiás - GO, filho de MARIA JOSÉ 
BARROSO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

FELIPE MAXIMO RAMON e NÍVIA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, aos 17/10/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MURILO RAMON e de BEATRIZ MORAES MAXIMO 
RAMON; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em DIADEMA 
- SP, aos 28/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de MARLI RIBEIRO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

JUNIOR JOSÉ DE MOURA e LARISSA ARIANE  BARBOSA PEREIRA , sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo , nascido em MAUÁ - SP, aos 
14/04/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de EDMUNDO JOSÉ DE MOURA e de 
MARIA DO CARMO DE MOURA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, aux. 
de enfermagem , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 18/08/1988, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LUIZ CARLOS PEREIRA  e de VANIA APARECIDA BARBOSA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

GILDÉRIO BENTO DE SOUZA e TATIANE MARIA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, cortador e usinador, nascido em Brejo Santo - CE, aos 
21/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARTINS DE SOUZA e de MARIA 
EVANGELISTA BENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em Diadema - SP, aos 27/10/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de ODIMAR 
RODRIGUES DA SILVA e de OLINDA MARIA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

TIAGO FREITAS RIBEIRO e GRAZIELA APARECIDA CORREA DE CAMPOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico eletrônico, nascido em Diadema - 
SP, aos 01/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ADANISIO FRANCISCO 
RIBEIRO e de EVA SÉTIMA FREITAS MARTINS RIBEIRO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, esteticista, nascido em São Paulo - SP, aos 14/02/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de GERALDO DE CAMPOS e de GERSONI APARECIDA 
FERNANDES CORREA CAMPOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

GLEYDSON DOS SANTOS PEREIRA e THAINÁ LEME SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, nascido em Bacabal - MA, aos 12/07/2000, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SAMUEL MENDES PEREIRA e de LUCINETE 
FERNANDES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Diadema - SP, aos 03/12/2003, residente em DIADEMA - SP, filho de ALEX 
SANDRO SANTOS DA CONCEIÇÄO e de ADRIANA JANAINA LEME; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

BRENO MIRANDA RAMOS e NAYARA DE SANTANA BARBOSA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Viçosa - MG, aos 
09/01/1991, residente em Diadema - SP, filho de EDGARD MARTINHO RAMOS e de ANA 
GERALDA MIRANDA DOS REIS RAMOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 24/02/1992, residente em Diadema - SP, filho de 
HÉLIO LIMA BARBOSA DA SILVA e de CLAUDIA MARIA DE SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 



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

JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA e SARA FRANÇA FÉLIX DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em São Bernardo 
do Campo - SP, aos 21/09/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de SILVANDRO ALVES 
DA SILVA  e de VERBENA ANGELICA DE OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
BRASILEIRA, solteiro, estudante, nascido em Diadema - SP, aos 08/06/2001, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FELIX DOS SANTOS NETO e de MARIA LUCIA DE 
FRANÇA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

 

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

CARLOS EDUARDO GOIS BORGES e ANANDA GOTARDO LOPES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, diretor de fotografia, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 09/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ EDUARDO 
BORGES e de JANE DE GOIS DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, nutricionista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 13/06/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CESAR GOTARDO LOPES e de SIDINÉIA GOTARDO 
LOPES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

LUIZ CARLOS DA SILVA e JUCINEIDE LOPES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, segurança patrimonial, nascido em Palmares - PE, aos 
06/12/1982, residente em Diadema - SP, filho de AMARA MARIA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 09/08/1987, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ VALDO DA SILVA 
e de ELIZETE LOPES DE OLIVEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SIMÃO JUNIOR e FRANCIELLY DA SILVA LUCAS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, advogado, nascido em Mauá - SP, 
aos 12/12/1995, residente em Santo André - SP, filho de CARLOS ROBERTO DOS 
SANTOS SIMÃO e de BERNARDETE APARECIDA FERNANDES DE PAULA SIMÃO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, montadora de produção, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 11/09/1995, residente em Diadema - SP, filho de DOMINGOS 
SÁVIO LUCAS e de RONILDA DA CONCEIÇÃO SILVA LUCAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

ALISSON ALVES BATISTA e ROSILÂNGELA SOUZA SANTOS , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, porteiro, nascido em Maracanaú - CE, aos 21/10/1996, 
residente em DIADEMA - SP, filho de MARTINIANO BARREIRA BATISTA e de CRISTINA 
DE ARAUJO ALVES ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, cozinheira, 
nascido em Jequie - BA, aos 20/07/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ROSIVALDO SOUZA SANTOS e de MARIA HELENA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 



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

ELVES ANANIAS DE SOUSA e AURIANE ANDRADE DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, programador de produção, nascido em 
DIADEMA - SP, aos 09/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ ANANIAS DE 
SOUSA e de MARIA TEONILA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de atendimento, nascido em Itambé - BA, aos 09/12/1978, residente em 
DIADEMA - SP, filho de VALDIVIO VIEIRA DOS SANTOS e de ALAIR ANDRADE DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

VALDECI DOS SANTOS e MARIA LUCIA DE FÁTIMA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, nascido em Getulina - SP, aos 16/07/1965, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WALDEMAR DOS SANTOS e de VICENTINA CUPPA 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, aposentada, nascido em São 
José de Piranhas - PB, aos 25/07/1954, residente em DIADEMA - SP, filho de FILISMINO 
VIEIRA e de MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

TONY ANDERSON PADILHA DE OLIVEIRA e JHULLY ISRAELLY TENÓRIO BARROS, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em 
Palmeira dos Índios - AL, aos 06/07/1997, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
ROBERTO DE OLIVEIRA e de MARGARIDA DA CONCEIÇÃO PADILHA DE OLIVEIRA; e 
a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de loja, nascido em Bom Conselho 
- PE, aos 24/04/1998, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ ISAIAS PAZ DE BARROS 
e de JULIANA TENÓRIO VEIGA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

VIVIANE DE SOUZA COSTA e ALINE OKUHARA PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, promotora, nascido em Diadema - SP, aos 15/11/1982, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WALTER VITAL COSTA e de VALDILENE DE 
SOUZA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, encarregada 
administrativa, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 30/04/1989, residente em DIADEMA - 
SP, filho de RONALDO ROGERIO PEREIRA e de HIROMI OKUHARA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

PEDRO PEIXOTO CARVALHO e SAMARA MOURÃO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
22/06/2004, residente em DIADEMA - SP, filho de IDALICIO SOUZA CARVALHO FILHO e 
de ANDREIA LIMA PEIXOTO CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estudante, nascido em Diadema - SP, aos 20/06/2004, residente em DIADEMA - 
SP, filho de ANTONIO DA SILVA e de ZENIR DE ARAÚJO MOURÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

WANDERSON FERNANDES TEIXEIRA  e VANESSA DE OLIVEIRA LUIZ, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vendedor, nascido em Salvador - BA, aos 
16/05/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA ALICE FERNANDES TEIXEIRA 
; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aux de limpeza, nascido em São 
Paulo - SP, aos 27/01/1984, residente em DIADEMA - SP, filho de OSWALDO JOSÉ LUIZ 
e de MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

 

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

PAULO HENRIQUE DE SOUZA PERPÉTUO e CILENE MARIA GONÇALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de manutenção, nascido em São 
Paulo - SP, aos 29/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO PERPÉTUO DE 
OLIVEIRA e de ROSILDA SOARES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 31/12/1980, 
residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO LUIZ DA SILVA e de IVANISE MARIA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

MANOEL DA MATA SANTOS e ANTONIA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, cozinheiro, nascido em Boquira - BA, aos 02/02/1969, 
residente em Diadema - SP, filho de LAUDELINO FERREIRA DOS SANTOS e de 
SEBASTIANA RODRIGUES DA MATA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, auxiliar de fabricação, nascido em Serrinha - BA, aos 05/02/1969, residente em 
Diadema - SP, filho de MANOEL PONCIANO DOS SANTOS e de TEREZINHA 
TERTULIANA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

GUILHERME CUSTODIO DE OLIVEIRA e PAMELA FERREIRA RODRIGUES 
DOURADO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em 
Cuiabá - MT, aos 28/08/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ DE OLIVEIRA e 
de ELIANE MARIA CUSTODIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente 
de marketing, nascido em São Paulo - SP, aos 20/06/1993, residente em DIADEMA - SP, 
filho de RENATO RODRIGUES DOURADO e de TEREZINHA FERREIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

CARLOS HENRIQUE ALVES HOLANDA  e VIRGINIA DOS SANTOS MONTEIRO DA 
SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, autonomo , nascido em 
São Paulo - SP, aos 28/08/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ALVES 
HOLANDA  e de MARIA DE FATIMA GOMES ALVES HOLANDA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , viúvo, professora , nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1968, 
residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVALDO MARIO DOS SANTOS  e de 
ERNESTINA ALVES DOS SANTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 



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

ANDERSON ASSATO e MITSUKO YANAGISAWA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnologo em mecanica, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/10/1971, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SHINSO ASSATO e de MIEKO ASSATO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 24/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de DOKAN YANAGISAWA e de 
SHIZUKO YAMAMOTO YANAGISAWA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

LUCAS LUCIO VENTURA e AGUIDA RUTH DUARTE SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Santo André - SP, aos 
14/11/1997, residente em Diadema - SP, filho de SILAS DE JESUS VENTURA e de CLEIDE 
LUCIO VENTURA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnica de 
enfermagem, nascido em Maceió - AL, aos 14/11/1997, residente em DIADEMA - SP, filho 
de GILVAN DA SILVA SANTOS e de SANDRA DE LIMA DUARTE SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

JHONY GUIMARÃES LOPES e ANA PAULA DA SILVA GOMES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 26/07/1993, 
residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO JONAS LOPES e de MARIA JOSE 
GUIMARÃES LOPES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de risco, 
nascido em São José dos Campos - SP, aos 03/11/1992, residente em DIADEMA - SP, filho 
de PAULO GONÇALVES GOMES e de IVANEIDE NEVES DA SILVA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

BRUNO DE CASTRO BENEDITO e THAÍS CHAVES DO NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, executivo de contas, nascido em Niterói - 
RJ, aos 19/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS CORRÊA 
BENEDITO e de JOANETE EGÍDIO DE CASTRO BENEDITO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, coordenadora comercial, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 03/06/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de DAVI FERREIRA DO 
NASCIMENTO e de NEUZA MOURA CHAVES DO NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

DENILSON LOPES DA SILVA e KARINE DE OLIVEIRA PARANHOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 26/05/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MANOEL DA SILVA e 
de WANDA LOPES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gestora 
de recursos humanos, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 09/03/1992, residente 
em DIADEMA - SP, filho de DURVALINO DA SILVA PARANHOS FILHO e de SILVIA DE 
OLIVEIRA PARANHOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

TERTULIANO ANDRADE DE SOUZA e LUCIA MARIA BATISTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, nascido em Ribeira do Pombal - 
BA, aos 27/04/1962, residente em DIADEMA - SP, filho de AUGUSTO LEOVEGÍLIO  DE 
SOUZA e de AMALIA CELESTINA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, cabelereira, nascido em São Paulo - SP, aos 06/07/1963, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JORDELINO BATISTA  e de ANTONIA CRISPIM BATISTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

 

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

GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA LUIZA CHILIO DE ARAUJO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 03/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FELICIO 
FERREIRA DOS SANTOS e de NAIR FRANCISCO DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente comercial, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 25/11/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de DORIVAL 
GONÇALVES DE ARAUJO e de APARECIDA ORTEMIA CHILIO DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

KAIO HENRIQUE LIMA INES e MICHELLE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de refrigeração, nascido em 
Diadema - SP, aos 07/10/1996, residente em Diadema - SP, filho de NÃO DECLARADO e 
de ROZILENE LIMA INES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em Diadema - SP, aos 07/06/1999, residente em Diadema - SP, filho de ADAILTON 
PEREIRA NASCIMENTO e de IRES MARIA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

CARLOS EDUARDO NUNES e LUCIANA VOLPI PIRES VIRGULINO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vidraceiro, nascido em RIBEIRÃO PIRES 
- SP, aos 23/02/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL NUNES e de 
MARIA LUCIA DIAS NUNES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
adminsitradora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 02/12/1971, residente em DIADEMA - 
SP, filho de VICENTE PIRES VIRGULINO e de WILMA VOLPI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

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

WILLIAN LOPES DA SILVA  e MAIRA DUVILIERZ DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, analista de serviços e clientes , nascido em SÃO PAULO 
- SP, aos 08/06/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO FELIX DA SILVA' e 
de GESSY LOPES DA SILVA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, 
pedagoga, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 26/04/1981, residente em 
DIADEMA - SP, filho de DAVID PEREIRA DA SILVA  e de JOANA D´ARC  DUVILIERZ DA 
SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  5 de  abril  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

AMANDA SILVA MACEDO e GISELE BOTELHO DO NASCIMENTO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora, nascido em São Paulo - SP, 
aos 11/02/1989, residente em Osasco - SP, filho de CELSO MACEDO e de EFIGÊNIA 
IMACULADA DA SILVA MACEDO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em São Paulo - SP, aos 20/02/1989, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO e de JANE DO NASCIMENTO; 
 
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, 5  de  abril  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


