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Ano 30 - Nº 4834 - São Paulo, Terça- feira, 8 de fevereiro de 2022 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RANGEL SILVA NOBRE e GENI MARIA DE OLIVEIRA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, balconista, nascido em Ouricuri - PE, aos 12/03/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de 
FRANCISCO NOBRE DE MACEDO e de MARIA AULITA SOUZA SILVA MACEDO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em Riacho de Santana - BA, aos 23/06/1978, residente 
em DIADEMA - SP, filho de OZIAS JOSE DE OLIVEIRA e de ALZIRA MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE DAS GRAÇAS AZUELOS e ELIANE LEONARDO DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 08/05/1976, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CARLOS ALBERTO RODRIGUES AZUELOS e de EFIGENIA DAS GRAÇAS 
AZUELOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São Paulo - SP, aos 
07/11/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LEONARDO DA SILVA e de NOEMIA BARBOZA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL YUDI ONO  e TAMIRES FINOTI FERREIRA DA SILVA , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 28/07/1987, residente em DIADEMA - SP, 
filho de AMERICO TOSHISHIKO ONO  e de MARIA MENDES ONO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira 
, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em RIO CLARO - RJ, aos 31/08/1988, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GERMANO FERREIRA DA SILVA  e de ELISABETE APARECIDA FINOTI DA SILVA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONALDO RABELO RODRIGUES  e CYNTHIA DE OLIVEIRA SOTERO , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro , solteiro, preparador de matéria prima , nascido em BARRA - BA, aos 14/08/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de CLAUDIO MORAIS RODRIGUES  e de MARLENE SOARES RABELO ; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, manicure , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 05/06/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de JIVALDO RODRIGUES SOTERO  e de ROSILENE DE OLIVEIRA 
MATTOS ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERTO BRAZ VIEIRA e MARISA BEZERRA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de máquina, nascido em São Paulo - SP, aos 14/05/1968, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ BRAZ VIEIRA e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, fisioterapeuta, nascido em São Paulo - SP, aos 27/05/1983, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA e de ZELIA BEZERRA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JEFFERSON TIAGO CALIXTO e IVANEIDE SILVEIRA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 10/09/1987, residente em DIADEMA 
- SP, filho de ADÃO HENRIQUE CALIXTO e de SALETE LIMA TIAGO CALIXTO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Crato - CE, aos 28/03/1986, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ANTONIO SILVEIRA DO NASCIMENTO e de IRENE DE SOUSA SILVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ABNER FELIPE SOUZA ARAUJO e LETÍCIA DE OLIVEIRA EBOLI CARVALHO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, nascido em Diadema - SP, aos 16/06/1994, residente em 
DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO ALEKSANDRO ARAUJO e de ROSANA CORDEIRO DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Paulo - SP, aos 16/05/1999, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS DE CARVALHO e de FABIANA DE OLIVEIRA EBOLI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DANIEL CRUZ DE SOUZA e ÁBIA HELENA LEITE DE MELO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, técnico de segurança do trabalho, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/02/1976, 
residente em DIADEMA - SP, filho de WALTHER DE SOUZA e de ANTONIA AUGUSTA DE SOUZA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista hospitalar, nascido em São Bernardo do Campo - 
SP, aos 25/08/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de ROQUE DE MELO e de HILDA LEITE DE MELO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FRANCISCO EDINALDO DA SILVA e EVELINE ALVES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, vendedor, nascido em ACOPIARA - CE, aos 19/07/1967, residente em DIADEMA - SP, 
filho de BREIJAMIM ALVES DA SILVA e de FRANCINILDA SALES DE OLIVEIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em ACOPIARA - CE, aos 21/01/1985, residente em MAUÁ 
- SP, filho de SEBASTIÃO ALVES DA SILVA e de ANTONIA ANELIDE DELFINO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WESLLEY BEZERRA e EVELYN CAROLINE SOUZA COSTA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autônomo, nascido em JUAZEIRO DO NORTE - CE, aos 01/09/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de VANUZA BEZERRA LUCIO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, 
nascido em santo andré - SP, aos 01/06/1195, residente em SÃO PAULO - SP, filho de DIMAS COSTA e de 
EDNA BATISTA DE SOUZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE ELIAS DA SILVA RODRIGUES e EDILENE SANTOS DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 22/07/1990, residente em DIADEMA 
- SP, filho de SERGIO LUIZ MARTINS RODRIGUES e de GLAUCIA MARTINS RODRIGUES; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, enfermeira, nascido em Diadema - SP, aos 13/11/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ISAC GUEDES DA SILVA e de EDILEUZA SANTOS DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORGE ALVES DANTAS e KETMA DOS SANTOS FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, nascido em JANDAÍRA - BA, aos 05/09/1969, residente em DIADEMA - SP, 
filho de JOSÉ DANTAS FILHO e de MARIA ALVES DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, nascido em BRASÍLIA - DF, aos 06/06/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de 
GEVERSON FERNANDES e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS RENATO CASSIMIRO CARDOSO e RAISSA MOREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Diadema - SP, aos 27/02/1995, residente em Diadema 
- SP, filho de MARCO ANTONIO CELESTINO CARDOSO e de MARIA HELENA CASSIMIRO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente operacional, nascido em São Paulo - SP, aos 15/10/1997, residente 
em Diadema - SP, filho de EDNA MOREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO SILVA e ELCIONE NERES SANTOS, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, nascido em Teresina - PI, aos 30/08/1986, residente em Diadema 
- SP, filho de MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA e de MARIA DO DESTERRO BEZERRA DA SILVA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em Jitaúna - BA, aos 08/05/1987, 
residente em Diadema - SP, filho de NELSON SOUZA SANTOS e de MARIA NERES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDUARDO SOLANO DOS SANTOS e SEVERINA COSMO DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 11/09/1964, residente em 
Diadema - SP, filho de PAUZÂNEAS ANTÃO DOS SANTOS e de VIRGELINA SOLANO DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, agente de serviço escolar, nascido em RECIFE - PE, aos 
13/06/1960, residente em Rio Grande da Serra - SP, filho de MANOEL COSMO DE OLIVEIRA e de ESTELINA 
ALVES DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO DOUGLAS DA SILVA e RAQUEL CINTHIA OLIVEIRA NUNES, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 08/06/1989, residente 
em Diadema - SP, filho de NIVALDO MANOEL DA SILVA e de LUCIA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, AUXILIAR DE CRECHE, nascido em Guarulhos - SP, aos 26/09/1993, 
residente em Diadema - SP, filho de RINALDO NUNES DOS SANTOS e de ELIANA OLIVEIRA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TRIBUTINO GOMES DA SILVA NETO e MARIA DAS GRAÇAS SILVA BAÊTA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, nascido em Macaparana - PE, aos 23/12/1973, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ GOMES DA SILVA e de RITA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentada, nascido em Itaverava - MG, aos 27/10/1956, residente em Diadema - SP, 
filho de ONOFRE TOLEDO BAÊTA e de MARIA CLAUDIA DA SILVA BAETA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATEUS BORTOTI NASCIMENTO e AMANDA CAROLINE BATISTA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/10/1994, 
residente em Diadema - SP, filho de LEONI DE OLIVEIRA NASCIMENTO e de SILVETE APARECIDA 
BORTOTI NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autônoma, nascido em São 
Bernardo do Campo - SP, aos 17/04/1994, residente em Diadema - SP, filho de JOSE APARECIDO BATISTA 
e de LUCINETE MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO GOMES BATISTA e VALDELÍCIA COSTA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, impressor flexográfico, nascido em Nazare da Mata - PE, aos 27/02/1964, residente em 
Diadema - SP, filho de BENEDITO VICENTE BATISTA e de MARIA GOMES BATISTA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, empresária, nascido em São Miguel do Tapuio - PI, aos 16/02/1974, 
residente em Mauá - SP, filho de RAIMUNDO LUIZ DA SILVA e de MARIA EMÍLIA COSTA LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILDES SILVA DE ALMEIDA e GÉSSICA DOS SANTOS VIEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de armazém, nascido em Itororó - BA, aos 20/01/1994, residente em Diadema - SP, 
filho de JOÃO OLIVEIRA DE ALMEIDA e de CREUSA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Itororó - BA, aos 15/02/2002, residente em Diadema - SP, filho de 
IRANILTON NOVAIS VIEIRA e de MARILENE ARLETE DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA e JÉSSICA FERNANDES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 10/02/1990, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ MOREIRA DA SILVA e de SERVIRA BISPO DE SOUZA MOREIRA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 15/10/1990, residente em 
Diadema - SP, filho de LUIZ ROBERTO FERNANDES e de MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
IGOR ALCANTARA SANTOS e NATHALIA GOMES LACERDA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 02/10/1996, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ATANASIO DA CONCEIÇÃO SANTOS e de CICERA ALCANTARA BATISTA AGOSTINHO; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativa, nascido em Diadema - SP, aos 21/07/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de ADAILTON LACERDA MOREIRA e de ANA PAULA SOUZA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA e GABRIELA ROSA SILVERIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de monitoramento, nascido em São Paulo - SP, aos 19/11/1990, 
residente em Diadema - SP, filho de EDVALDO HENRIQUE PEREIRA e de LUCILENE ALVES DE OLIVEIRA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de educador social, nascido em Diadema - SP, aos 
02/01/1988, residente em Diadema - SP, filho de MARCOS ANTONIO SILVERIO e de MARIA HELENA ROSA 
SILVERIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROSILDO ESTEVAM DA SILVA e TATIANA CRISTINA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, porteiro, nascido em LIMOEIRO - PE, aos 05/09/1979, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ANTONIO ESTEVAM DA SILVA e de SEVERINA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 15/12/1989, residente em DIADEMA 
- SP, filho de LUIZA CRISTINA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RENATO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS  e VALÉRIA PEREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, segurança , nascido em SALVADOR - BA, aos 15/10/1975, residente em 
DIADEMA - SP, filho de AUGUSTO EVAGELISTA DOS SANTOS e de ANA MARIA ALVES DAMASCENO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de laboratório, nascido em Diadema - SP, aos 
25/04/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO PEREIRA DA SILVA e de MARIA NECI DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEXANDRE JOAQUIM DOS SANTOS e KELLY CRISTINA DE SOUZA BRAULIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, nascido em Santo André - SP, aos 30/12/1973, residente em 
Diadema - SP, filho de MIGUEL JOAQUIM DOS SANTOS e de ADELIÇA MARIA DOS SANTOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 10/02/1980, residente 
em Diadema - SP, filho de ENRIQUE BRAULIO e de LOURDES DE SOUZA BRAULIO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RONIEL RIBEIRO DIAS e TALITA ALVES LUSTOZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
pizzaiolo, nascido em PILÃO ARCADO - BA, aos 12/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de SINÃO 
RIBEIRO PAES e de MARIA RIBEIRO DIAS PAES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA, aos 20/10/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de VALDECI ALVES LUSTOZA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARIO CESAR FERREIRA FILHO e MARLENE FERRAZ DA CRUZ, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, caminhoneiro autônomo, nascido em Caratinga - MG, aos 20/09/1960, residente em 
Diadema - SP, filho de MÁRIO FERREIRA NETO e de ZELINA FERREIRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, consultora de vendas, nascido em Garça - SP, aos 22/12/1964, residente 
em Diadema - SP, filho de OCTAVIO DA CRUZ e de LAURA FERRAZ DA CRUZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALISSON CLÉCIO MATOS DA SILVA e DANIELE SANTOS PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Diadema - SP, aos 09/11/1994, residente em Diadema - SP, filho 
de CLÉCIO LUIZ DA SILVA e de CREUSA ARMANDO DE MATOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Diadema - SP, aos 19/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho 
de ARMANDO ANTONIO PEREIRA e de MARIA SANTOS MÁRIO PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
HERMES DANIEL SILVA DA COSTA e ANGELA VITTORIA LASARTE VALDESOIRO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, enfermeiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 31/05/1986, 
residente em Diadema - SP, filho de HERMES LOPES DA COSTA e de MARIA JOSÉ SILVA DA COSTA; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, médica, nascido em Scandiano, Província de Reggio Emilia - 
Itália, aos 26/07/1994, residente em São Paulo - SP, filho de FERNANDO LASARTE VALDESOIRO e de ANNA 
MARIA BARRUCCI VALDESOIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MANOEL PINHEIRO e VANDIRA BISPO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
aposentado, nascido em Cristália - MG, aos 20/03/1946, residente em Campinas - SP, filho de FERNANDES 
PINHEIRO e de PRACHEDE FLÔRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, camareira, nascido 
em Serrinha - BA, aos 13/07/1959, residente em Diadema - SP, filho de JOÃO GOMES DA SILVA e de 
ROSALINA PEREIRA BISPO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GEDEIR GONSALVES DA SILVA e CREUZA DOMINGOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, aposentado, nascido em Itanhomi - MG, aos 01/01/1963, residente em Diadema - SP, filho 
de FRANCISCO GONSALVES DA SILVA e de ALICE GONSALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 31/07/1966, residente em Diadema - 
SP, filho de JOSÉ DOMINGOS DA SILVA e de ANA GONÇALVES DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA MELO e MARIA LUIZA LACERDA FERREIRA, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, faturista, nascido em Diadema - SP, aos 18/08/1995, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JOSÉ JOSILDO DE OLIVEIRA MELO e de EDILENE DJANIRA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, baba, nascido em Diadema - SP, aos 10/07/1998, residente em SÃO PAULO 
- SP, filho de WILLIAN FERREIRA DA SILVA e de LUCIMEIRE SANTANA LACERDA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDIR MARTINHO DO AMARAL e AMANDA MARIA DE SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, barbeiro, nascido em DIADEMA - SP, aos 11/05/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ELICIO MARTINHO DO AMARAL e de JULIA FERREIRA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI, aos 14/09/1990, residente em DIADEMA - 
SP, filho de EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA e de SUELI FRANCISCA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ADILSON FONSECA GOMES e ELIZANGELA MONTEIRO DE ANDRADE, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de limpeza, nascido em Iporá - GO, aos 03/07/1980, residente em 
Diadema - SP, filho de JOSÉ DOS REIS GOMES e de ABI AUGUSTA DA FONSECA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, viúvo, auxiliar de produção, nascido em Poção de Pedras - MA, aos 15/06/1978, 
residente em Diadema - SP, filho de MANOEL SILVA MEDINA e de LUZINETE MONTEIRO MEDINA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WAGNE PEREIRA DA SILVA REIS e LUCINEIDE DE SOUSA ROCHA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Riachão do Jacuípe - BA, aos 17/02/1984, residente em DIADEMA - 
SP, filho de JOSÉ ALBINO REIS e de MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, nascido em Quixeramobim - CE, aos 08/03/1984, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOÃO DE SOUSA e de FRANCISCA DA ROCHA DE SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
NATANAEL FERREIRA DOS SANTOS e NATALY FERREIRA GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autônomo, nascido em São Paulo - SP, aos 05/05/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSE FERREIRA DOS SANTOS e de MARIA INÊS PEREIRA DOS SANTOS; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de recursos humanos, nascido em Diadema - SP, aos 14/08/1998, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ERIVALDO PEREIRA GOMES e de MARIA DO SOCORRO FERREIRA 
GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELTON TEIXEIRA GOMES e MARCIA CONTI FERREIRA ELIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnico de fibra otica, nascido em VICENTE DE CARVALHO - SP, aos 29/10/1982, 
residente em Diadema - SP, filho de CARLOS ANTONIO DA SILVA GOMES e de ELIANE MARIA TEIXEIRA 
GOMES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, cuidadora de idosos, nascido em SÃO PAULO - SP, 
aos 14/07/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO FERREIRA e de MALVA CONTI 
FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCIANO FERREIRA DA SILVA e ALINE MORAIS TELES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Agrestina - PE, aos 01/10/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de ABILIO 
FERREIRA DA SILVA e de TEREZINHA SILVA FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em Fortaleza - CE, aos 20/04/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
ARNALDO VALTER TELES e de MARIA DE LOURDES MORAIS TELES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO DE FREITAS AMÂNCIO e SILVANA FERREIRA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, continuo, nascido em Diadema - SP, aos 22/02/1990, residente em Diadema - SP, filho de 
JOSÉ ALFREDO REIS AMÂNCIO e de ROSANGELA MARIA DE FREITAS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, do lar, nascido em Diadema - SP, aos 12/09/1987, residente em Diadema - SP, filho de 
MAURILIO FERREIRA SILVA e de LUCÉLIA TRISTÃO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAYCOLN FABIO FIM e CAMILA GONÇALVES DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, coordenador de transportes, nascido em Curitiba - PR, aos 14/02/1978, residente em DIADEMA - 
SP, filho de VERA LUCIA FIM; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, professora, nascido em 
Santos - SP, aos 17/01/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ CARLOS GONÇALVES DIAS e de 
RAQUEL ROSA NEVES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 

 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GUSTAVO DA SILVA COSTA e JAQUELINE DA SILVA SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, autonomo, nascido em Palmares - PE, aos 08/01/1995, residente em DIADEMA - SP, filho 
de RICARDO VIDAL DA COSTA e de CLEMILDA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de vendas, nascido em DIADEMA - SP, aos 26/09/1998, filho de NILTON SANTOS SOUSA e 
de LUCIENE DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLÁUDIO FRANÇA DE SOUSA e RITA DE CASSIA DA FONSECA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, projetista mecânico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/02/1982, residente 
em Diadema - SP, filho de ANTONIO JOSÉ DE SOUSA e de ADERCI FRANÇA DE SOUSA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de suporte, nascido em São Paulo - SP, aos 25/10/1983, residente 
em São Paulo - SP, filho de GERMANO HUMBERTO DA FONSECA e de DIVA CAMARA DA FONSECA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO AKIRA TAKAHASHI e TAINÁ PINTO SOARES SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
japonesa, solteiro, gerente de projetos, nascido em Aichi - Japão, aos 28/04/1990, residente em DIADEMA - 
SP, filho de MARCIO TAKESHI TAKAHASHI e de NILCE MAMI AKAGUI TAKAHASHI; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, fotografa, nascido em São Paulo - SP, aos 18/05/1992, residente em 
DIADEMA - SP, filho de ROBSON SOUSA e de PATRICIA FERNANDA PINTO SOARES SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO TEIXEIRA MENDONÇA e ALINE DOS SANTOS PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, administrador, nascido em São Paulo - SP, aos 15/07/1994, residente em DIADEMA - SP, 
filho de GERALDO MENDONÇA e de SOLANGE CRISTINA TEIXEIRA MENDONÇA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 15/05/1997, 
residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO ALVES PEREIRA e de MARIA DOS SANTOS PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANEILTON FERREIRA DA CONCEIÇÃO e EDIRA DA SILVA SANTOS , sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de guincho, nascido em ITAGIBÁ - BA, aos 07/10/1980, residente em DIADEMA 
- SP, filho de HAROLDO DA CONCEIÇÃO e de JOSENITA DE JESUS FERREIRA; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira, divorciado, costureira, nascido em ALAGOINHAS - BA, aos 04/10/1983, residente em 
DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SOUZA SANTOS e de DALVA DA SILVA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAN DE SANTANA NUNES e CARLA IRIS PEREIRA DE ANTONIO, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquina, nascido em Diadema - SP, aos 16/12/1992, residente 
em Diadema - SP, filho de RICARDO RODRIGUES NUNES e de JOANA EMILIA DE SANTANA NUNES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 
14/04/1992, residente em Diadema - SP, filho de MARCOS ANTONIO FILHO e de MARIA DE FATIMA 
PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 



 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
REMIR DE OLIVEIRA e DILEUZA QUIRINO DE BRITO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 19/01/1970, residente em DIADEMA - SP, 
filho de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PAIXÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentada, nascido em Coroaci - MG, aos 11/04/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ QUIRINO 
DE BRITO e de OZITA RIBEIRO DE BRITO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIOGO TADEU DA SILVA e KELLY WANNA SANTIAGO RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 09/09/1990, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSÉ TADEU DA SILVA e de LENI DOS SANTOS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em Boa Viagem - CE, aos 14/08/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS 
RIBEIRO DA SILVA FILHO e de MARIA DE LOURDES SANTIAGO RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DARÍO EMANUEL TELLO GÓMEZ e DEYSE SILVA DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade argentino, 
divorciado, analista de operações, nascido em Mendoza - Argentina, aos 01/05/1993, residente em Diadema - 
SP, filho de JUAN CARLOS TELLO e de CRISTINA AMALIA GÓMEZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de contratos, nascido em Diadema - SP, aos 26/07/1993, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CLEMENTE FERREIRA DIAS e de APARECIDA RAIMUNDA DA SILVA DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LEONARDO COLOMBO DE SOUZA e BIANCA CORREA DE MEDEIROS RUOFF, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 
aos 02/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO e de MARILZA 
APARECIDA COLOMBO DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de operações, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 22/10/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCIO ANDRE 
PEDROSO RUOFF e de VILMEIA CORREA DE MEDEIROS RUOFF; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
TIAGO ROSA ALVES e VIVIAN CLEMENTINO DE SIQUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico em segurança do trabalho, nascido em Diadema - SP, aos 26/03/1987, residente em Diadema 
- SP, filho de VALTER ROSA ALVES e de SUELI GONÇALVES ALVES; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 10/01/1983, residente em Diadema - SP, filho 
de LUIZ GOMES DE SIQUEIRA e de CLEONICE CLEMENTINO DA SILVA SIQUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS e FABIANA AMICI DE AZEVEDO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, lider tecnico de manutenção mecanica, nascido em Guarujá - SP, aos 23/07/1973, 
residente em DIADEMA - SP, filho de CAETANO CAMILO DOS SANTOS e de LOURDES CAMILO DOS 
SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, bancaria, nascido em Santos - SP, aos 
18/09/1976, residente em DIADEMA - SP, filho de NILO BRAGA DE AZEVEDO e de NARA APARECIDA AMICI 
DE AZEVEDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema-  SP, 8 de  fevereiro  de  2022. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO  HENRIQUE SOARES DOS SANTOS e NATALIA SANTOS ISHIGAKI, sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileira, solteiro, montador, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1997, residente em 
DIADEMA - SP, filho de PAULO ROGERIO DOS SANTOS e de CRISTIANE DE FREITAS SOARES; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/10/2000, residente 
em DIADEMA - SP, filho de RONALDO HIDEO ISHIGAKI e de TATIANE PEREIRA DOS SANTOS; 
 
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, 8  de  fevereiro  de  2022. 

O Oficial: Adauto Faria da Silva. 


