
 

EDITAIS DE PROCLAMAS 
Eletrônico 

 

Ano 30 - Nº 4738 - São Paulo, Terça- feira, 27 de abril de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ DA COSTA MORENO e IVONE DA SILVA SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, 
nascido em Coribe - BA, aos 27/07/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de AMADEU XAVIER MORENO e de 
SATURNINA FRANCISCA DA COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, lavradora, nascido em 
Alagoinhas - BA, aos 20/03/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de HILÁRIO DE JESUS SANTOS e de JOSELITA 
RIBEIRO DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO LUCENA ANTUNES ABRANTE e ISABELLA FERNANDA PEREZ, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Dentista, nascido em Diadema - SP, aos 06/03/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de OSMAR ALVES 
ABRANTE e de AMANDA LUCENA ANTUNES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Tecnica Veterinaria, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 17/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de ADILSON FERNANDES 
PEREZ e de ELISANGELA TEIXEIRA PEREZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DIOGO DE SOUZA BAMBANS e REGIANE ALVES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
servente de pedreiro, nascido em Santo André - SP, aos 24/11/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de AGENOR 
BAMBANS e de ROSEMARY MARIA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar de limpeza, 
nascido em Diadema - SP, aos 19/07/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de GETULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA e de 
MARIA MATILDES MENDES LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ORLANDO TOGNOLLI e ELZA OLÍMPIO DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em Quatiguá - PR, aos 30/07/1950, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ TOGNOLLI e de HELENA 
BELLO TOGNOLLI; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheira, nascido em Arapiraca - AL, aos 
17/01/1986, residente em Diadema, filho de JOSÉ OLÍMPIO DOS SANTOS e de IRACEMA BISPO DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA e JÉSSICA RODRIGUES RIBEIRO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, taxista, nascido em Pedra Branca - CE, aos 13/03/1978, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO BENEDITO 
DA SILVA e de JOANA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, nascido em 
Diadema - SP, aos 19/02/1993, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO e de NEUSELITA 
RODRIGUES RIBEIRO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE OLIVEIRA RAMOS e MARILEIDE MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 04/01/1958, residente em Diadema - SP, filho 
de EDGAR FERREIRA RAMOS e de MARIA DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, 
comerciante, nascido em SERROLÂNDIA - BA, aos 02/10/1965, residente em Jandira - SP, filho de ERONILDES DE 
OLIVEIRA e de AVANÍ MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CAIQUE FACHINI PEREIRA e AMANDA FERREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista da qualidade, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 01/08/1994, residente em Diadema - SP, filho de 
VALDIR RODRIGUES PEREIRA e de VALDIRENE CRISTINA FACHINI PEREIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente de RH, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 03/12/1993, residente em São Bernardo do 
Campo - SP, filho de REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS e de ROSANGELA DE JESUS FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR e MILENA DA SILVA FREITAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, barman, nascido em Diadema - SP, aos 12/11/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de CARLOS HENRIQUE 
DA SILVA e de MARIA DO CARMO MACEDO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em SÃO PAULO - SP, aos 29/07/1982, residente em SÃO PAULO - SP, filho de ANTONIO WILSON DE FREITAS e 
de MARIA CLEUSA DA SILVA FREITAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SAMUEL REIS e ÉVELLYN DOS SANTOS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de 
desentupimento, nascido em Santo André - SP, aos 17/03/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIZ ANTONIO REIS 
e de SELMA CELESTINO REIS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em Diadema - SP, 
aos 30/05/2001, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO BARBOSA DA SILVA e de MARIA BENEDITA DOS SANTOS 
DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTIANO DE OLIVEIRA FRANCO e CLAUDIA BUENO IGLESIAS DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, analista de suporte, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 13/04/1978, residente em DIADEMA 
- SP, filho de IVANIR PEREIRA FRANCO e de NILDA MARIA DE OLIVEIRA FRANCO; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, vendedora, nascido em Francisco Morato - SP, aos 03/02/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de 
CLAUDIO PEREIRA GUIDO e de OLGA REGINA BUENO GUIDO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO DOS SANTOS DE MELO e MARIA COSMA ARAUJO CALDAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 02/03/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de SIDNEI BATISTA DE 
MELO e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
Araioses - MA, aos 16/04/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE DE RIBAMAR CALDAS e de MARIA AMELIA 
ARAUJO CALDAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANA KARLA SILVA DE OLIVEIRA e BRENDA MELO BIANCHI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
supervisora de controle de acesso, nascido em Maceió - AL, aos 21/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de IRANILDO 
BATISTA DE OLIVEIRA e de ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
controladora de acesso, nascido em Diadema - SP, aos 04/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de DOUGLAS 
SANTOS BIANCHI e de MARIA DA CONCEIÇÃO MELO BIANCHI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ROBERT LOPES CLEMENTE e VITÓRIA CRISTINA DOS SANTOS FONSECA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, tecnico de manutenção, nascido em Diadema - SP, aos 13/02/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
PAULO CESAR CLEMENTE e de EDNALVA LOPES DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 07/04/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ MARIA 
FONSECA e de VENUS EMILIA SANTOS LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS SANTOS SILVA e ALINE DOS SANTOS RODRIGUES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Atendimento ao Publico, nascido em Fortaleza - CE, aos 28/09/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSE IVANILDO 
DA SILVA e de OLINDINA MARIA DA CUNHA SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Vendedora, nascido em Fortaleza - CE, aos 27/04/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO AIRTON 
RODRIGUES e de MARIA DE FATIMA LOPES DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BRUNO DE SOUZA e CINTIA ALVES FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo - SP, aos 11/08/1995, residente em Diadema - SP, filho de VANIA CRISTINA DE SOUZA; 
e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de loja, nascido em Nova Soure - BA, aos 06/11/1990, residente 
em Diadema - SP, filho de JOSÉ OLEGÁRIO FERREIRA e de JOSELITA ALVES PEREIRA FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MARCELO SANTOS e THIELLY DE ALMEIDA ROSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/05/1981, residente em Diadema - SP, filho de CELIA MARIA SANTOS DA 
ESPERANÇA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 
16/02/1993, residente em Diadema - SP, filho de ROGÉRIO DE ALMEIDA ROSA e de LUCIA MARIA PEREIRA ROSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SILVIO RIBEIRO DA CRUZ e MARIANGELA CACHETTI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/05/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO RIBEIRO DA CRUZ e de 
ANNA RIBEIRO DA CRUZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascido em São Paulo - SP, aos 
06/05/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de GEREMIAS CACHETTI NETO e de MATILDE DIAS CACHETTI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FAUSTO EVANGELISTA SOARES RABELO e SABRINA OLIVEIRA ALVES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em Diadema - SP, aos 10/11/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de FAUSTO EDUARDO 
RABELO e de IVONETE TEIXEIRA EVANGELISTA SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonoma, 
nascido em Diadema - SP, aos 30/01/1996, residente em DIADEMA - SP, filho de SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ALVES e de 
LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO LIRA DA SILVA e AMANDA SIMÕES FIGUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
administrador de empresas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/03/1989, residente em DIADEMA - SP, filho 
de CARLOS ALBERTO DA SILVA e de IVETE LIRA DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
supervisora administrativa, nascido em Santo André - SP, aos 08/07/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de OSMIR 
COSTA FIGUEIRA e de FORTUNATA MARIA SIMÕES FIGUEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ GERALDO SILVA e MARIA JOSÉ BEZERRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, 
nascido em Monteiro - PB, aos 19/06/1947, residente em DIADEMA - SP, filho de OTACILIA MARIA DA CONCEIÇÃO; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em São Joaquim do Monte - PE, aos 02/03/1964, residente 
em DIADEMA - SP, filho de AMARO JUSTINO BEZERRA e de SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SERGIO LIMA DA SILVA e MARIA JOSÉ DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
geral, nascido em Nanuque - MG, aos 18/07/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de LOURIVAL PRATES DA SILVA e 
de ANEILDE LIMA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Diadema 
- SP, aos 23/09/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e de OSMIRA ROCHA DE 
MOURA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WANDERSON FRANCISCO DO NASCIMENTO e ELAINE RODRIGUES VICENTE, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, viúvo, pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 15/01/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ARI 
FRANCISCO DO NASCIMENTO e de CELESTINA DOS SANTOS NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, manicure, nascido em São Paulo - SP, aos 12/05/1976, residente em SÃO PAULO - SP, filho de HELIO RODRIGUES 
VICENTE e de MARLENE RODRIGUES VICENTE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDERSON SOUZA DOS SANTOS e ANA CAROLINA DOS SANTOS SAMPAIO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, serralheiro, nascido em Juazeiro - BA, aos 09/01/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de AURIMAR 
BORGES DOS SANTOS e de CIDA ANA DE SOUZA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em Diadema - SP, aos 16/06/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ AIRTON MESQUITA SAMPAIO e 
de HELENILDA MARIA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JONATHAN OMENA ARAUJO e DANIELLY WENDLING DURANTE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecanico, nascido em Diadema - SP, aos 28/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de RAMON LUIZ DE 
ARAUJO e de MARILEIDE MARIA DE OMENA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, nascido em 
Diadema - SP, aos 04/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de CYRO MANOEL JANUARIO DURANTE e de REGIANE 
DE JESUS WENDLING; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
AGENOR FIRMINO DE LEMOS JUNIOR e JAQUELINE GONZALES ZIMMER, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, Motorista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 26/09/1983, residente em DIADEMA - SP, filho 
de AGENOR FIRMINO DE LEMOS e de MARIA DO CARMO DE LEMOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Analista contábil, nascido em São Paulo - SP, aos 17/10/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de ALBERTINO ZIMMER 
e de IVANI GONZALES ZIMMER; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CRISTIANO NOVAES e MICHELE SILVA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, taxista, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 22/12/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de EDINALDO NOVAES e de 
APARECIDA GONÇALVES NOVAES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, técnica de enfermagem, nascido 
em Ipiaú - BA, aos 11/10/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de MOISÉS PINTO DOS SANTOS e de CREUSA DA 
SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
 
 



 
 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOÃO SEVERINO DA SILVA e JANEIDE ALVES FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autonomo, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 02/06/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ SEVERINO 
DA SILVA e de MARIA AMARA DAS DORES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleleira, nascido em 
Glória do Goitá - PE, aos 02/08/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL VICENTE FERREIRA e de MARIA 
ALVES FERREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL NASCIMENTO FRANÇA e NICOLE LOHANE GOMES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente contábil, nascido em Diadema - SP, aos 08/04/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de AIRTON DE FRANÇA 
e de ANA RAQUEL DO NASCIMENTO DE FRANÇA; e a pretendente: , solteiro, administradora, nascido em Santo André - 
SP, aos 11/04/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de SOLANGE LUISA GOMES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
PAULO CESAR DA SILVA e JEOVANA YANK DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Auxiliar de limpeza, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 30/01/1993, residente em Diadema - SP, filho de ABIDIAS 
BEZERRA DA SILVA e de GISELIA ALVES DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Do lar, nascido em 
Maranhão - MA, aos 29/06/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA DE JESUS HENRIQUE GARRÊTO DOS 
SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
BÔSCO JOSÉ ESTIMA DOS SANTOS e SELMA COSTA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, balconista, nascido em Flores - PE, aos 09/07/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ESTIMA DOS 
SANTOS e de MARIA ANTONIA MEDEIROS ESTIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, 
nascido em Diadema - SP, aos 20/12/1975, residente em DIADEMA - SP, filho de ALUIZIO COSTA SANTOS e de 
FRANCISCA MERCEDES SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JORGE HERCULANO COSTA e MARIA LUCIANA LEITE DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, armador, nascido em Diadema - SP, aos 05/05/1969, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO COSTA e de 
TEREZINHA HERCULANO COSTA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Arcoverde - 
PE, aos 19/04/1963, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e de MARIA FRANCISCA DAS 
MONTANHAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GLEISON APARECIDO GOMES DE ARAUJO e CAMILA PORTO MOREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, Eletricista, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 12/10/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de JOEL 
DE ARAUJO e de EVA GOMES DE JESUS DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Analista de 
Marketing, nascido em São Paulo - SP, aos 08/03/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de SANDRO DINIZ MOREIRA e 
de SUELI BARZAQUI PORTO MOREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELISEU BATISTA LIMA e GISELIA REIS DE OLIVEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico em 
laboratório, nascido em DIADEMA - SP, aos 24/04/1978, residente em DIADEMA - SP, filho de NÃO DECLARADO e de 
GEDALIA BATISTA DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Tucano - 
BA, aos 11/08/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ JESUS DE OLIVEIRA e de JOSEFA REIS DE OLIVEIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL IVO ZANETTI CABRAL BACCARIN e CARMEM MARIANA DE CARVALHO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 24/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de PLINIO 
PACHECO CABRAL BACCARIN e de HELENICE ZANETTI BACCARIN; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
arquiteta, nascido em São Paulo - SP, aos 26/10/1992, residente em DIADEMA - SP, filho de VERGILIO MARCELINO DE 
CARVALHO NETO e de CLAUDIONORA MARIA DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MAGNO GONÇALVES SANTOS e JULIANE NOVAES LEITE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Músico, nascido em São Paulo - SP, aos 03/06/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL GONÇALVES SANTOS 
e de MARIA APARECIDA SENRA SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Recepcionista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 18/12/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de WILLIAM ROBSON GOMES LEITE e de ELIANA 
ROSA DE NOVAES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUCAS TADEU MESSIAS e LUCINEIA RESENDE DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos 28/03/1973, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
MESSIAS e de ANTONIA DE OLIVEIRA MESSIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, separado, doméstica, nascido 
em Ibirapuã - BA, aos 29/03/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIA JOSÉ RESENDE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
LUAN CARVALHO SANDES e PÂMELA SILVA BENEVIDES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
Vigilante, nascido em Gandu - BA, aos 09/04/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de VALMIRANDO ALMEIDA SANDES 
e de NILDA SOUZA CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Coordenadora de obras, nascido em 
Poções - BA, aos 29/12/1989, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARLOS BORGES BENEVIDES e de 
MARICELMA PEREIRA SILVA BENEVIDES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 27  de abril de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRE TEODORO COELHO e JENNIFER NATALY RODRIGUES DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedor, nascido em INHAPIM - MG, aos 28/03/1998, residente em Diadema - SP, filho de ANTONIO 
SOARES COELHO e de JANILDA TEODORO COELHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em GUARULHOS - SP, aos 25/12/1998, residente em São Paulo - SP, filho de EDGAR RODRIGUES DA SILVA e de SIMONE 
DA SILVA 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, 27 de abril de 2021. 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


