
Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, 
utilizem 

nosso espaço 
para suas 

publicações 
Consulte sua 
agência de 
confi ança,

ou ligue para

3106-4171

São Paulo, terça-feira, 11 de outubro de 2016 Página 9

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Itaberaba, BA, no dia (14/10/1985), residente e domiciliado em 
Franco da Rocha, SP, fi lho de Roque Borges de Oliveira e de Neuza de Souza Alves 
Oliveira. A pretendente: SILVANA BRASILEIRO SENA, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida em Poções, BA, no dia (17/09/1987), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Sena e de Edna Messias Brasileiro Sena.

O pretendente: RODNEI ALEX SANDRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suprimento, nascido nesta Capital, SP, no dia (18/08/1974), residente e do-
miciliado em Franco da Rocha, SP, fi lho de Lourival Batista de Oliveira e de Margarida 
Custodio de Oliveira. A pretendente: VIVIANE DE ANDRADE CABRAL, estado civil solteira, 
profi ssão analista de crédito e cobrança, nascida nesta Capital, SP, no dia (09/02/1982), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Cabral e de Maria 
Isabel de Andrade Cabral.

O pretendente: SIDNEY DA SILVA PINTO, estado civil solteiro, profi ssão Produtor de 
tecelagem, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/02/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de David da Silva Pinto e de Noeli da Penha Pinto. A 
pretendente: MARIA RAIMUNDA MARTINS MARINHO, estado civil solteira, profi ssão 
atendente junior, nascida nesta Capital, SP, no dia (15/11/1997), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Marinho dos Santos e de Maria Julia 
Santos Martins.

O pretendente: PAULO CESAR POMPEU TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de vendas, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/03/1992), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente de Paula Teixeira e de Edna Soares 
Pompeu Teixeira. A pretendente: NAIARA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (15/10/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Almir Brandão da Silva e 
de Isabel Souza Santos.

O pretendente: BRUNO EDUARDO PUGLIESI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (16/02/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elaine Cristina Pugliesi. A pretendente: JARINA MARTINS DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão repositora, nascida em Saboeiro, CE, no dia 
(25/03/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aroldo 
Martins e de Joana Dark Martins.

O pretendente: GEISON RAYDAN ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de 
logistica, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/11/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonaldo Ferreira de Araujo e de Lucimea Raydan Arau-
jo. A pretendente: KAROLINA PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
designer de interiores, nascida em Osasco, SP, no dia (03/01/1995), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Antonio de Almeida e de Lucimara 
Pereira de Almeida.

O pretendente: ROZENALDO MOREIRA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Ibirapitanga, BA, no dia (13/10/1976), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Souza da Silva e de Marilene Moreira da Cruz. A pretendente: 
REGIANE DE CARVALHO ALVES, estado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, 
nascida em Princesa Isabel, PB, no dia (03/06/1991), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cicero Alves da Silva e de Alzira de Carvalho Alves.

O pretendente: FELIPE BATISTA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de em-
balagem, nascido em Cajamar, SP, no dia (04/05/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto dos Santos Lima e de Elza Batista. A pretendente: 
RAFAELA OJEDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (08/01/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Fabio Pereira dos Santos e de Cintia Cristina Ojeda Maldonado.

O pretendente: VANDERLEI LACERDA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, 
nascido em Indaiabira, MG, no dia (01/11/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Deocleciano José de Lima e de Maria Lacerda de Sousa Lima. 
A pretendente: IRACEMA GIL DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, 
nascida em São João do Paraíso, MG, no dia (25/03/1986), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osório Sousa dos Santos e de Doracy Gil Lima Santos.

O pretendente: TADEU TAVARES COUTINHO, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (13/12/1985), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Daniel Marques Coutinho e de Ana das Graças Tavares Coutinho. A 
pretendente: FLÁVIA RAMOS VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (21/11/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Flávio Vieira da Silva e de Sebastiana Joana Ramos.

O pretendente: GILBERTO CHARLES SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
pintor, nascido em Teresina, PI, no dia (18/01/1970), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio José da Silva Filho e de Pastôra Maria dos Santos Silva. A 
pretendente: LUCIANA GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Macaé, RJ, no dia (13/02/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nilson Raimundo da Silva e de Maria das Graças Gomes da Silva.

O pretendente: ADAILTON DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão encanador, 
nascido em Alagoinhas, BA, no dia (22/07/1985), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Murilo Bispo dos Santos e de Natalina de Souza Santos. A pretendente: 
FERNANDA APARECIDA DA SILVA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Caieiras, SP, no dia (25/08/1990), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edi Batista Ramos e de Silvanir Leite da Silva Ramos.

O pretendente: JOÃO NILSON PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Santa Bárbara, BA, no dia (13/12/1972), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hilário Pereira dos Santos e de Angelina Cordeiro 
dos Santos. A pretendente: LUZANE CALDAS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Salvador, BA, no dia (26/05/1984), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Silva da Conceição e de Maria 
Caldas da Conceição.

O pretendente: FLAVIO LEITE CAVALCANTE GUILGER, estado civil solteiro, profi ssão 
metalurgico, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (28/08/1982), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Guilger Filho e de Josefa 
Luiza Cardoso dos Santos. A pretendente: FERNANDA SULTERO, estado civil solteira, 
profi ssão opradora de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/09/1987), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bispo Sultero e de Maria Rai-
munda dos Santos Sultero.

O pretendente: JEFFERSON ALVES DA CUNHA NUNES, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de qualidade, nascido nesta Capital, SP, no dia (21/03/1990), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Nunes Sobrinho e de Margareth Jeane 
da Cunha. A pretendente: DANIELE SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Francisco Morato, SP, no dia (14/06/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Etevaldo Barbosa de Souza e de 
Mauricélia Vieira da Silva.

O pretendente: JOSIVAN DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Porteiras, CE, no dia (28/12/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião Lima da Silva e de Cicera Elizabete Bernardo dos Santos. 
A pretendente: SONIA NEVES LEÃO, estado civil solteira, profi ssão estoquista, nascida 
em Macaúbas, BA, no dia (30/04/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo Damião Leão e de Ivani Marques das Neves Leão.

O pretendente: CAIQUE FERNANDO CANDIDO AUGUSTO, estado civil solteiro, profi s-
são eletrecista, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/10/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Aparecido Augusto e de Maria Alice Candida 
Augusto. A pretendente: TAMARA CARDOSO MACHADO CAMPANA, estado civil sol-
teira, profi ssão compradora, nascida nesta Capital, SP, no dia (10/10/1991), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Campana e de Leine Cardoso 
Machado Campana.

O pretendente: DANILO MATOS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (17/04/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Gonçalves Vieira e de Adelizia Matos Vieira. A pretendente: DAIANE 
ALMEIDA MATOS, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (14/11/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José de Sousa Matos e de Edina Maria Amaral de Almeida Matos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS BONFIM, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, 
nascido em Jussara, BA, no dia (26/07/1982), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Carlos Bonfi m e de Rita Francisca da Silva. A pretendente: 
MARIA JOSÉ GOMES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Miguel Alves, 
PI, no dia (24/05/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco José Raimundo e de Maria de Lourdes Gomes da Silva.

O pretendente: JHONATA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (05/01/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izac José dos Santos e de Gervanda Gomes dos Santos. 
A pretendente: JULIANE LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Osasco, SP, no dia (13/12/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista Teles da Silva e de Ana Angélica Lima da Silva.

A pretendente: VERONICA DE MACEDO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (07/01/1989), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Genival Pedro de Macedo e de Maria Aparecida Nunes da 
Silva de Macedo. A pretendente: FERNANDA GUELFI MOYSES, estado civil divor-
ciada, profi ssão vendedora, nascida em Vitória, ES, no dia (26/05/1984), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliezer Moyses e de Rosana 
Guelfi  Moyses.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de faturamento, nascido em Itambaracá, PR, no dia (24/05/1956), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira da Silva e de Maria 
da Costa Silva. A pretendente: ZELINA DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Mendes Pimentel, MG, no dia (20/11/1966), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Avelino José de Oliveira e de 
Maria Dias de Jesus.

O pretendente: MARCOS AURÉLIO SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido nesta Capital, Butantã, SP, no dia (18/01/1989), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelino Melo dos Santos e de Zenildes de 
Jesus Souza. A pretendente: GABRIELA MELLO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia (21/03/1992), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wanderley Alves de Mello e de Maria 
de Fátima de Campos.

O pretendente: JAMIR JOSE CARDOZO, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido nesta Capital, Brasilandia, SP, no dia (02/05/1965), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Octavio Cardozo e de Zulmira Cardozo. A 
pretendente: MARIA NEIDE SÁ DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Vicentina, MS, no dia (13/04/1970), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Otaviano Tavares de Lima e de Mria Sá de Lima.

O pretendente: FÁBIO BATISTA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/01/1973), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Renildo Eloi de Araujo e de Geni Batista de Araujo. A pretendente: 
FABIANA MOREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão agente comunitário de 
saúde, nascida nesta Capital, SP, no dia (29/03/1975), residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Oleci Moreira de Souza.

O pretendente: DANIEL BARBOSA DA ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão agente 
de correios, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (22/08/1965), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Domingos da Rocha e de 
Eulina Barbosa da Rocha. A pretendente: FABIANA TARTARINI, estado civil solteira, 
profi ssão copeira, nascida em Casa Branca, SP, no dia (07/07/1979), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Acacio Tartarini e de Maria de Fátima 
Corrêa Tartarino.

O pretendente: WELLINTON DE OLIVEIRA BARRETO, estado civil , profi ssão pasteleiro, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (26/02/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Araujo Barreto e de Ildete Francisca de Oliveira Barreto. A preten-
dente: IRANI SILVERIO DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (01/08/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São 
paulo, SP, fi lha de Geraldo Fernandes da Rocha e de Aparecida Silverio.

O pretendente: CARLOS NETO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
manutenção, nascido em São Julião, PI, no dia (21/08/1958), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo João de Araujo e de Anisia Maria de 
Araujo. A pretendente: SELMA GOMES DE SOUZA, estado civil viúva, profi ssão do lar, 
nascida em Juiz de Fora, MG, no dia (25/12/1955), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gomes e de Maria Madalena Gomes.

O pretendente: JOÃO BATISTA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão gari, 
nascido em Jaboatão dos Guararapes, PE, no dia (04/03/1967), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria das Graças Ferreira. A preten-
dente: MARIA LEONOR FERNANDES, estado civil divorciada, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Diamantina, MG, no dia (19/05/1975), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Amancio Fernandes e de Stael das Dôres 
Neto Fernandes. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Nós, os seres humanos, 

somos o infi nitamente 

breve e infi nitamente 

pequeno. Mas, navegamos 

por uma realidade 

infi nitamente vasta e 

infi nitamente perene. Ou 

seja, nós estamos numa 

condição transitória e 

muito curta, num universo 

que é eterno. Como se 

manter erguido apoiado 

em pés tão frágeis?

A correria, a competitivi-
dade, os desafi os, enfi m, 
tudo que hoje represen-

ta o estresse em nossa vida, 
parece perder a importância 
quando enxergamos a realida-
de a partir de uma perspectiva 
tão ampla.

Vamos pensar na serenida-
de aparente do espaço side-
ral. Quando evocamos essas 
imagens a sensação é de um 
ambiente em que tudo é lento, 
escuro, pontuado pelo brilho 
de estrelas, em uma eterna 
valsa. Porém, isso é apenas 
aparente.

Dentro desse universo tran-
qüilo, vive o caos, a mudança 
complexa, um refazer e refor-
mular continuamente, em no-
vos ritmos. O universo é muito 
mais o samba do crioulo doido 
do que a valsa. Uma expressão 
de realidade imensamente 
caótica e indecifrável. Assim 
como nós.

Dentro de nós também ha-
bita a complexidade. Nós não 
somos apenas nossos hábitos, 
relacionamentos, resultados, 
somos também o que ainda não 
somos. Em outras palavras, so-
mos também nossas angústias 
que nos impulsionam, nossos 
desejos que nos inspiram, 
nossas esperanças que nos 
mantém em pé, mesmo em 
meio à tormenta da vida.

E é essa inquietude que 
pode nos salvar. É a partir 
desse olhar esperançoso para 
o futuro que podemos germi-
nar a semente de uma nova 
humanidade. É um sintoma 
de nossa complexidade que no 
início do século XXI estejamos 
vivendo 55 guerras ao redor do 
mundo, sendo que 52 delas têm 
motivações religiosas. Ainda 
não aprendemos.

Contudo, em meio ao absur-
do da vida, podemos vislum-
brar metáforas do que pode vir 
a ser. Quando temos pessoas 
que ainda crêem no amanhã e 
carregam no ventre um fi lho 
que vai herdar a Terra. Essa é 
a máxima esperança, porque 
para nossos filhos sempre 
queremos o melhor. Somos 
capazes até de matar ou morrer 
por eles.

Em meio aos horrores do 
confl ito, espantados por ati-
tudes impensadas, amedronta-
dos pela violência, acuados por 
uma realidade que se expressa 
também através do mal e do 
feio, ainda assim, há pessoas 
impulsionadas pela esperança. 
Gente que se apaixona, gera 
fi lhos, constrói casas, empre-
ende em negócios.

O que pode ser mais es-
perançoso do que a própria 
esperança. Olhar para o futuro 
e acreditar que outra realidade 
é possível. Algo que pode ser 
baseado também no bom e no 
belo. Algo que ecoa dentro 
de nós, que nos faz vibrar em 
uma linda manhã de sol. Que 
nos leva às lágrimas em mo-
mentos de profunda tristeza 
quando nos despedimos para 
sempre de alguém que amamos 
muito. Que permite as mesmas 
lágrimas na celebração de um 
fugaz triunfo.

A esperança do absurdo 
é a promessa que fazemos a 
nós mesmos que amanhã será 
melhor. Que vamos fazer algo, 
que vamos mudar, que vamos 
enfi m aprender. O absurdo é 
um bom estado porque tudo 
permite, até mesmo a es-
perança do inimaginável e 
do inalcançável, tornando-o 
fi nalmente possível.

E como será o amanhã? 
Certamente fruto de nossos 
atos, de nossos desatinos, de 
nossos erros e das ofensas que 
cometemos contra a dignidade 
da vida, mas será também o 
resultado fecundo de nossa 
paixão mais desvairada, de 
nossa vontade e sonhos, de 
nossa esperança de que seja 
diferente.

Porque é pelo desejo dessa 
mudança improvável e, por 
vezes, utópica que modelamos 
pequenos avanços, porque 
de nossos desejos nasce todo 
dia um indivíduo que já não 
é mais o mesmo, e é isso que 
muda tudo. Vale lembrar que 
indivíduo é aquele que não se 
divide, que é inteiro, com todas 
suas versões e facetas, do bem 
e do mal, do belo e do feio.

Sendo assim, já está em nós 
a semente de nossa própria 
destruição e o projeto de nossa 
viabilidade. O desafi o maior 
não é a meta desafi adora, mas a 
escolha do caminho que vamos 
trilhar para chegar à meta. Se 
há algo que está em nossas 
mãos para decidir, se há algo 
que nos cabe, esse algo é de-
cidir o que fazer com o tempo 
que nos foi dado.

Essa decisão é que encami-
nha o processo, defi ne a ação, 
estabelece o sentido, a direção 
e o ritmo. Nada é absurdo 
quando resiste a esperança e 
nada tem sentido quando esta 
se perde. Esperançar, não es-
perar. Essa é uma atitude, uma 
ação, um chamado. Vocação. 
Uma voz de dentro que nos diz 
que há algo a fazer de nossas 
vidas. Responder esse chama-
do é o que a gente costuma 
defi nir como VIVER. 

(*) - Filósofa, Educadora, 
Pesquisadora, Escritora e Palestrante 
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A Esperança 
do Absurdo

Reencantando 
Empresas

Dulce Magalhães (*)

Compartilhe seu caso conosco pelo e-mail: reencantandoem-
presas@netjen.com.br. 

Rebeca Toyama

Para anunciar nesta coluna ligue (11) 3106-4171 e fale com Lilian Mancuso

Coordenação: Lilian Mancuso e Rebeca Toyama

Leilões

VISITAÇÃO: DIA 10 DE OUTUBRO (NO LOCAL  DO LEILÃO)  - DAS  8  ÀS  17 HORAS

CHASSIS CORRESP.: 9BD17140MA5532210 - 9BD195152E0586711 - 9BD11812EB1160701 - 8AP17202LA2107278 - 9BGRM69809G238446 - 9BDAA05W5AP088573 -
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9BWAA05U4ET040736 - 9BGXN75G06C112209 - 9BRBDWHE8F0218656 - 9BRK19BTXG2059890 - 8AJDR22G6C4016325 - 9BGSA19109B261123 - 9BD19241R83072820 -

935FCKFV88B517470 - 9BD17206G73331885 - KMHFC41DBBA546196 - 9BGKS48B0EG358939 - 9362EKFW98B026550 - 9BWZZZ237WP003814 - 9BRBD3HE2F0219378 -

9362AKFW97B000940 - KMHFC41DP8A324625 - KNCSHX73AB7493471 - 9BWAA05Z394102896 - 9BD146000R8381859 - 9BWDA05U2AT090445 - 9BWAA45U7ET178374 -

9BFZE55H6B8666553 - 9BRBB4E9B5139626 - 9BGRY48908G191205 - 9BGJC69X0CB314657 - 8AFER13P25J425241 - 9BD17309824038720 - 9BD17164G72963294 -

9BGRD08X04G117194 - 8AWPB05Z3AA016715 - 93YHSR2LAEJ335584 - 9BD17202LA3503780 - 9BRB29BT8E2050745 - 8AJFY29GSF8567893 - 9BRK19BTXE2021444 -

8AG244NEVVA138137 - 9BFPSZPPA8B859238 - 9BWGB07XX5P000149 - 9BWRFB2W72R219399 - 9BD17103G62705899 - 9BGKS48B0FG107433 - 9BD173091A4293551 -

9BD178296W0770556 - 9BRBDWHEXG0266693 - 9BRK29BTXE0039550 - 9BRBB48E0A5092315 - 9BD13571TF2276462 - 9BD159542S9140636 - 9BWCA05W87P079514 -

8AFFZZFHA9J215197 - 9BWZZZ30ZRP257482 - 9BGKS48B0FG108639 - 8AJDR22GXC4016361 - 9BWAC03X21P012394 - 9BFZE13FX48568641 - 9BWAA05Z5D4103718 -

9BFZF55A1D8460835 - 9BWAA05U2AT156348 - 9BWKB05Z164060869 - WVWRW83C19E037813 - 9BM6882764B367153 - 9BWZZZ327XP002397 - 8AJDR22G4C4016307 -

8AWPB05Z0BA538722 - 93Y4SRD64FJ481248 - 8AP17202LA2094019 - 9BWAB45Z0E4050013 - 9BD25504568760660 - 6G1VX69C01L669044 - 8AFZZZFFVJ038458 -

9BSK4X2R063581269 - 9BD15802764858803 - 93Y5SRD64FJ656402 - 9BWDA05U7AT083426 - 9BD15822524308624 - 9BWAA05U0EP090137 - 9BD17106LD5842992 -

9BG116GP0BC456624 - 9BGKS48B0FG139383 - 94DVCGD409J200926 - 9BGTT08B02B159255 - 8AFDZZFHA5J394524 - 9BD135613A2148640 - 93HGM2620AZ111271 -

93YHSR2L6FJ519479 - 93YBSR76HEJ846288 - 8AC903662BE043680 - 8A1LZBW2TEL320980 - 9BD15802AD6865754 - 9BM6882763B321264 - 9BWCA05X65T060604 -

WAUZZZ8DZWA257377 - 8AFAR23N4EJ155965 - 93YBSR29KAJ328016 - 9BWZZZ30ZRP276413 - 9BSK4X2B073601587 - 9BFZF10A988109533 - KNAFE227285567833 -

93HGM2510DZ113784 - 9BM3821768B592125 - 8AC690341XA533929 - LKHPC2CG0BAL81257 - 8AD3CRFJ28G002616 - 8AJDR22GXC4016358 - 9BM3821114B384996 -

9BD17106LD5848405 - VF34BBFZ271350085 - 93HGE8790BZ102804 - 9BWZZZ55ZSB746861 - 9BM3B40678B575762 - 9BVJ1E1A0CE786696 - 93ZS2MSH0A8808337 -

9BVP0S1A2CE134783 - 9533A62P6BR156710 - 953468232BR127378 - 93ZM1PNH088707259 - 9535J827XBR148193 - 9BFYCAWY98BB02225 - 9BWKR82T85R535106 -

93KP0E0C2BE131548 - 9BFV2UHGX2BB10577 - 9BW9J82488R842729 - 9BFV2UHG42BB12129 - 9BSP4X20083623510 - 9BFV2UHG72BB11976 - 9BM6931483BB48898 -

9BFV2UHG72BB11606 - 9BW9J82488R839782 - 9BFV2UHG92BB12062 - 93ZS2MRH078705702 - 9BFV2UHG32BB11604 - 9BVA502C2BE775681 - 9BFV2UHG22BB12128 -

9BW9J8245616533 - 9BFV2UHG12BB11634 - 9BM9790469B671635 - 95365826XCR237957 - 9BFV2UHG52BB11605 - 953658241CR241717 - 9BM9582076B455452 -

9BFXEB1B1DB510036 - 9AA07123GDC118479 - 94BA125388V018861 - 9C2KC2200GR020359 - 9C2JC4830FR077981 - 9C2KD04309R016545 - 9C2KC2200GR038423 -

9C2NC4910DR011984 - 9C2JA010VVR005124 - 9C2NC4910FR103934 - 9C2KC1680FR599183 - 9C2JD20103R017233 - 9C2PC4910FR000186 - 95VC03A2EEM000136 -

9C2JD20103R012703 - 9C2KC1670BR590628 - 95VCA2E59AM005200 - 9C2HC1410DR016148 - 9C2KC1670DR476401 - 9C2JC4110ER725230 - 9C2KC1670CR408990 -

9C2JC4110CR504971 - 9C2KC680FR201313 - 9C2JC4120DR553300 - 9C2JC4110CR480691

APROX. 220 VEICULOS

DIA 11 DE OUTUBRO 2016 (TERÇA-FEIRA) ÀS 9:30 HORAS
LOCAL DO LEILÃO: RODOVIA RAPOSO TAVARES,  KM 20 - SP.

VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO, FURTO E SINISTRO

INFS.: TEL.: (11) 3845-5599 RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

MILAN LEILÕES
LEILOEIROS OFICIAIS E OUTROS

COMITENTES

Citação Prazo 20 dias Proc. 1011088-58.2013.8.26.0100.  O Dr. Luiz Antonio Carrer, MM. Juiz de Direito 
da 13º VC do Foro da Capital, Faz Saber a TOSHITOMO TAKAHASHI, RNE no. W-215.926-F, inscrito 
no CPF/MF sob o no. 264.659.818-15, representada pela sua inventariante Sra. NANCY HARUMI 
TAKAHASHI (CPF 050.371.898-02), que MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 
ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.214,31. referente  às  da taxa de conservação do lote 
04, da Quadra MD, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VII.   Estando o ré em lugar ignorado, 
foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. (art. 285 do CPC). Será 
o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de Maio de 2016.                      08 e 11/10        

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016058-36.2015.8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Milena Lima Santos, RG Nº 49.213.320-7, CPF/MF Nº 399.958.758.02, 
que lhes foi proposta ação Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 3.397,95, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante legal, citada fica para que 
no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isenta 
de custas e honorários em caso de pagamento. Ficando advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2016.       08 e 11/10

PORTAL VILA DAS BELEZAS AUTO POSTO LTDA. torna público que requereu na
CETESB a Licença Prévia e de Instalação para, Comércio Varejista de Combustíveis
para Veículos Automotores, sito à Estrada de Itapecerica, nº 662. Vila das Belezas. São
Paulo/SP.
POSTO JIRAU LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da Licença
de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores,
sito à Avenida do Cursino, nº 3.794. Vila Moraes. São Paulo/SP.
CENTRO AUTOMOTIVO DU NORT LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 32008529, válida até 07/10/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Da Granja, nº 36.
Chácara Santa Cecília. Itapevi/SP.
DEL REY COMBUSTÍVEIS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 32008517, válida até 07/10/2.021, para Posto de Abastecimento
de Veículos, sito à Avenida Integração, nº 270. Cohab. Carapicuíba/SP.


