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Ano 30 - Nº 4851 - São Paulo, Terça- feira,  7 de junho de 2022 
 

 

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

THIAGO FERREIRA SANTOS e PRISCILA BARBOSA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, professor, nascido em São Paulo - SP, aos 29/06/1983, 
residente em DIADEMA - SP, filho de NINOU FERREIRA SANTOS e de EDINALVA MARIA 
DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, professora, nascido 
em Diadema - SP, aos 19/07/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de PEDRO LOPES 
DA SILVA e de ODETE BARBOSA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

SILVANINHO GONÇALVES LEITE e JÉSSICA DA SILVA VASCONCELOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, nascido em Inhapim - MG, 
aos 17/09/1978, residente em Diadema, filho de NELSON GONÇALVES LEITE e de MARIA 
DAS GRAÇAS GONÇALVES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de escritório, nascido em Diadema - SP, aos 26/11/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOCIVALDO DA CRUZ VASCONCELOS e de ROSA CHAVES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

JOELSON OLIVEIRA DE MACEDO e SUÉLEN MONTEIRO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 
11/11/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOEL MANOEL DE MACEDO e de 
ELIANE OLIVEIRA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedora, nascido em Guarulhos - SP, aos 26/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de IVAN DELCIO MONTEIRO NEPOMUCENA e de SANDRA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

GUILHERME GOMES SANTANA SILVA e LETÍCIA STÉFANNY SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, nascido em Santo André - SP, 
aos 14/12/2001, residente em São Paulo - SP, filho de WILSON SANTANA SILVA e de 
VALQUIRIA APARECIDA GOMES SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, estudante, nascido em Diadema - SP, aos 26/10/2000, residente em Diadema - 
SP, filho de MARCELO TADEU DA SILVA e de MARIA GISELA AMARO SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

EDILSON JOSÉ DA SILVA e BIANCA EDUARDA SANTANA ALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 
17/03/1979, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ MANOEL DA SILVA e de MARIA 
LUZINETE PIRES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de caixa, nascido em Marabá - PA, aos 13/04/1996, residente em Diadema - SP, filho de 
LUIZ CARLOS SANTANA DA SILVA e de FRANKCIRLEIA ALVES COSTA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

DIEGO LUCIANO CAMARA e JAQUELINE LINS DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, atendente comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 
05/10/1993, residente em Diadema - SP, filho de JULIO CESAR GOMES CAMARA e de 
CLAUDIA REGINA CAMARA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente 
comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 13/09/1997, residente em Diadema - SP, filho 
de JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO e de MARIA TELMA DE JESUS LINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

WASHINGTON FRANCISCO DOS SANTOS  e SANDRA LOPES DA SILVA LACERDA , 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira , divorciado, supervisor de PCP, nascido em 
Serra Talhada - PE, aos 20/10/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de HELIO 
GIVALDO DOS SANTOS  e de MARIA OLINDA DE LIMA SANTOS ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, analista de RH, nascido em REMANSO -BA, aos 
19/05/1980, residente em DIADEMA - SP, filho de EUVALDO LOPES LACERDA  e de 
VANDA LOPES DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

FELIPE SANTANA DEODATO SEVERO e MARIANNA DUPIN NARCISO DE OLIVEIRA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro civil, nascido em 
Diadema - SP, aos 30/12/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de FERNANDO 
DEODATO SEVERO e de PATRICIA SANTANA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, publicitária, nascido em São Paulo - SP, aos 04/03/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de PAULO SILVESTRE NARCISO DE OLIVEIRA e de 
BERNADET AGUADO DUPIN; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

PAULO CESAR BARRIONUEVO e ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, nascido em Votuporanga - 
SP, aos 10/09/1959, residente em DIADEMA - SP, filho de VITÓRIO BARRIONUEVO e de 
APARECIDA GUIMARÃES BARRIONUEVO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Crato - CE, aos 28/05/1976, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO FERREIRA DA SILVA e de OLIVIA MARTINS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

ELDER ROSA DE JESUS e JÉSSICA DA PAIXÃO ARAUJO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de manutenção, nascido em Diadema - SP, 
aos 27/10/1988, residente em Diadema - SP, filho de ROBERTO ROSA DE JESUS e de 
ELZA URCINA ROSA DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do 
lar, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/06/1990, residente em Diadema - SP, filho de 
ELIAS RIBAS DE ARAUJO e de MARCOLINA OLIVEIRA DA PAIXÃO ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

 

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

ELIVELTON DE JESUS VIANA LOPES e ANA PAULA MUNIZ COUTO DA SILVA, sendo 
o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, 
aos 18/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de EROALDO VIANA LOPES e de 
MARIA DO CARMO DE JESUS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
estudante, nascido em Diadema - SP, aos 27/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de MARINALDO COUTO DA SILVA e de RAIMUNDA MUNIZ DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

JORGE WASHINGTON GABRIEL DE JESUS e ITAINÃ GILMARA DA SILVA ALVES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de cozinha, nascido em 
São Paulo - SP, aos 21/06/1979, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO ROBERTO 
DE JESUS e de ELIZABETH GABRIEL MILITÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 06/08/1990, residente em Diadema - SP, 
filho de PAULO ALVES e de SANDRA REGINA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

JHONNY PEREIRA DA SILVEIRA e REGIANE SILVA DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 17/01/1988, residente em Diadema - SP, filho de MESSIAS ANDRADE 
DA SILVEIRA e de ELIZABETE PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônoma, nascido em Itapebi - BA, aos 23/02/1990, residente em Diadema - SP, 
filho de OSVALDO GOMES DOS SANTOS e de JACIONE SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

JONATHAS GABRIEL SOARES SILVA e ÉRICA RICARDO DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 14/06/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de NELSON ALVES DA 
SILVA e de DANIELY BEZERRA SOARES BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Olinda - PE, aos 04/07/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ERIVALDO RICARDO DA SILVA e de SILVANIA RODRIGUES DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

WILLIAN CASTELO BRANCO  e LAYANE SOUZA PEREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro , solteiro, estoquista , nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 
19/05/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON LUCIO CASTELO BRANCO  e 
de IVANILDA DE FATIMA CASTELO BRANCO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, vendedora , nascido em DIADEMA - SP, aos 05/11/1999, residente em DIADEMA 
- SP, filho de DENILSON PEREIRA e de SIMONE SOUZA PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

AMÉRICO ARVANI e ADRIANA DE SOUZA PEDROZA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 10/12/1946, 
residente em DIADEMA - SP, filho de RAPHAEL PEDRO ARVANI e de OLINDA SPAGARI 
ARVANI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 01/03/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
GERMANO DE ALMEIDA PEDROZA e de MARIA MARGARIDA DE SOUZA PEDROZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

LUCAS GUSMÃO COLAZZO e GABRIELA ALVES MALAQUIAS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, parcerias institucionais, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, aos 11/07/1994, residente em Santo André - SP, filho de FERNANDO 
COLAZZO e de ROSALIA BATISTA GUSMÃO COLAZZO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de desenvolvimento infantil, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 26/10/1997, residente em Diadema - SP, filho de AGNALDO APARECIDO 
MALAQUIAS e de JOSEFA ALVES MALAQUIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

ROGER BRANDÃO DA SILVA e LUANA APARECIDA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de enfermagem, nascido em Diadema - SP, aos 
20/02/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO MOISÉS DA SILVA e de 
MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, cuidadora de idosos, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/10/1985, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO ROGÉRIO DA SILVA e de ANA 
APARECIDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

CHARLES DE OLIVEIRA SANTOS e CARLA VERÔNICA DE SOUZA PACELE DOS 
ANJOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vendedor, nascido em 
Niteroi - RJ, aos 23/09/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO DE 
OLIVEIRA SANTOS e de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em Três 
Rios - RJ, aos 01/10/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO PACELE 
DOS ANJOS e de ALTIVA QUEDEVÊZ DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 



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

MARCELO LEMES DOS SANTOS e LETÍCIA BETTINI SOARES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 
28/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIEN SILVA SANTOS e de ARMINDA 
FERREIRA LEMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
escritório, nascido em São Paulo - SP, aos 15/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ADRIANO DE JESUS SOARES e de MONICA BETTINI DA CONCEIÇÃO SOARES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

 

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

GABRIEL LIMA BARBOSA e MARIANA FIALHO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 
03/03/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCINÉ JACINTO BARBOSA e de 
LINDONETE PEREIRA LIMA BARBOSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de exportação, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 30/11/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO DOS SANTOS e de HELOISA 
APARECIDA FIALHO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

DANILO DE SOUZA GUEVARA e JAQUELINE DE GODOI MOREIRA DE LIMA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar geral, nascido em Araras - SP, aos 
09/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO RENATO GUEVARA e de 
ELIANA DE SOUZA GUEVARA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascido em Araras - SP, aos 13/12/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ANDRE 
LUIZ MOREIRA DE LIMA e de VANESSA GISLAINE DE GODOI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

GUSTAVO DA SILVA ARAUJO e LARA OLIVEIRA TIBURCIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente jurídico, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, aos 17/02/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de WANDERLEY GOMES DE 
ARAUJO e de CLEIDE APARECIDA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 10/10/1998, residente 
em Diadema - SP, filho de MAURO INACIO TIBURCIO e de CRISTIANI DE OLIVEIRA 
CHAVES TIBURCIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO e NILCEMARA CADÊTE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarifado, nascido em TIMBAÚBA - PE, aos 
10/04/1980, residente em Diadema - SP, filho de SEVERINO FRANCISCO DO 
NASCIMENTO e de JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em CURURUPU - MA, aos 
11/12/1988, residente em Diadema - SP, filho de JOSEMÁRIA CADÊTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 



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

WILLIAN RODRIGUES FRANÇA VIEIRA e DANIELE VIEIRA DA SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de obras, nascido em Diadema - SP, 
aos 28/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO LUIZ RODRIGUES VIEIRA e 
de MARIA BETANIA RODRIGUES FRANÇA VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de GILSON VIEIRA DA SILVA e de ALINE FERREIRA 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

VICTOR ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS e RAQUEL ESTER ALMEIDA 
MENDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em 
São Paulo - SP, aos 14/02/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de NATANAEL 
ALEXANDRE DOS SANTOS e de KELI CRISTINA LIMA BARBOSA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Diadema - SP, aos 
13/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de JERÔNIMO MACHADO MENDES e de 
MISSILENE ALMEIDA MENDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

DAVID NUNES DA SILVA e THAUANY SILVA DE BARROS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista industrial, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 
28/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO AMANCIO DA SILVA e de 
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES BIZERRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de contas a receber, nascido em DIADEMA - SP, aos 
05/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO RAIMUNDO DE BARROS 
FILHO e de ANA CLAUDIA SILVA DE BARROS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

GIOVANNI DE JESUS MARIANO SILVA e LARISSA ALVES DA SILVA RODRIGUES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista administrativo pleno, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 11/02/1996, residente em Diadema - SP, 
filho de ANTONIO MARIANO DA SILVA e de NARDIR DE JESUS SOUZA DA SILVA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo pleno, nascido em 
Ipanema - MG, aos 18/12/1996, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO ALVES DA 
SILVA e de ROSALINA GENI RODRIGUES E SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA e NATÁLIA RODRIGUES BUENO LEITE, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, agente de apoio escolar, nascido em 
Diadema - SP, aos 18/02/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de ROBERTO LOPES 
DE OLIVEIRA e de SHEILA DE JESUS FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 09/09/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de MAURICIO BUENO LEITE e de MARCIA ARAUJO RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

 
 



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

WESLEY BENTO PEREIRA SILVA e KAROLLINE MORAES DE ARAUJO, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
13/11/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE BENTO DA SILVA e de RITA 
APARECIDA PEREIRA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
terapeuta ocupacional, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 01/09/1992, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE PIRES DE ARAUJO e de ROSELI GOMES 
MORAES DE ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

 

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

MOACIR DA SILVA ANJOS e JENIFER WINIE DE JESUS GONÇALVES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manutencista predial, nascido em Buíque - 
PE, aos 15/01/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO JOSÉ DA SILVA e de 
MARIA DOS PRASERES DA SILVA ANJOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 16/01/1995, residente em 
DIADEMA - SP, filho de EDSON JESUS GONÇALVES e de CLAUDIA MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

DIEGO ROBERTO DE FREITAS e JÉSSICA SOUZA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
10/09/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de SONIA MARIA DE FREITAS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em DIADEMA - SP, aos 
05/06/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL DA SILVA e de MARIA JOSÉ 
SOUZA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

MAURO MARTINS DOS SANTOS e ROSENI AGRIPINO DOS SANTOS, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, nascido em Diadema - 
SP, aos 01/06/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO MARTINS DOS 
SANTOS e de JOANA DE JESUS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, diarista, nascido em Jales - SP, aos 22/09/1975, residente em DIADEMA - SP, 
filho de ADERNI DOS SANTOS e de JOSÉ AGRIPINO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

JEFFERSON DOS SANTOS BISPO e DAYANE GOMES DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Feira de Santana - BA, aos 
15/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO PEREIRA BISPO e de ELIETE 
CRUZ DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 06/09/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ GOMES 
DA SILVA e de SEVERINA MARIA CIRILO GOMES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 
 



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

BRUNO ALAX CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE e JÉSSICA LARISA DA SILVA, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, lider de fábrica, nascido em 
QUEBRANGULO - AL, aos 09/11/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JESUINA 
CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
professora, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 05/07/1985, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO ALEXANDRE DA SILVA e de ISAURA LARISA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

GUILHERME CAVALCANTE DA SILVA e IVANILDE DA SILVA FERREIRA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, abastecedor, nascido em DIADEMA - SP, 
aos 23/08/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de JAILDO NUNES DA SILVA e de 
CLEIDE CAVALCANTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em CARINHANHA - BA, aos 31/01/1986, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GALDINO FERREIRA DA SILVA e de JOANA ROSENDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

JUAREZ MARTINS FONTES JUNIOR e NADIA LUCIANE PEREIRA GONÇALVES, 
sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, vendedor, nascido em São Paulo 
- SP, aos 01/10/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JUAREZ MARTINS FONTES 
e de MARIA DANIEL FONTES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
professora, nascido em Diadema - SP, aos 29/03/1974, residente em DIADEMA - SP, filho 
de SILVIO RODRIGUES GONÇALVES e de NADIR PEREIRA GONÇALVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

VITOR MANUEL ALVES DE BARROS e MARCELA DOS SANTOS SILVA, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, jovem aprendiz, nascido em Diadema - SP, 
aos 05/06/2002, residente em Diadema - SP, filho de MANUEL MATIAS BARROS e de 
CHRISTIANE ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
consultor júnior, nascido em Diadema - SP, aos 08/08/2002, residente em Diadema - SP, 
filho de ANTÔNIO DE PAULA SANTOS e de ANDREA DOS SANTOS SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

PEDRO ERICO MACIEL e JEUZIANE MACEDO SANTANA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
29/06/1983, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SATURNINO MACIEL e de WILMA 
APARECIDA DOS PASSOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheira, 
nascido em Piatã - BA, aos 21/12/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
SANTANA DA MATA e de ANA MACEDO SANTANA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

FELIPE DE SOUZA e ANGÉLICA ARAUJO FERREIRA DE MOURA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, vendedor, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP, aos 23/01/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de EVA MARIA DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, assistente de compras, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 24/11/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PAULO MARCIO FERREIRA DE MOURA e de ARLETE DOS ANJOS ARAUJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

 

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

VITOR FIORILLO e SHEILA FRANÇA CAMARA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, analista de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 
17/05/1992, residente em Diadema - SP, filho de MARCO FIORILLO e de MARTA VITOR 
SOARES FIORILLO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora de 
caixa, nascido em Santo André - SP, aos 30/09/1994, residente em Santo André - SP, filho 
de EDSON DE OLIVEIRA CAMARA e de LIDIA FRANÇA CAMARA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  de  2022. 

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

FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA e THAMIRES LOPES SOARES DA 
SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, comprador, nascido em São 
Paulo - SP, aos 22/11/1992, residente em São Paulo - SP, filho de NATALINO ALVES 
PEREIRA e de LILIAN FERNANDES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, servidora pública municipal, nascido em São Paulo - SP, aos 23/08/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de ROBERTO SOARES DA SILVA e de ELISABETE 
LOPES SOARES DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP,  7 de  junho  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,  7  de  junho  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 


