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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: MARCOS HENRIQUE MARCELINO SILVA, profi ssão: analis-
ta de qualidade, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/02/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Apareci-
do Silva e de Rosemeire Marcelino Silva. A pretendente: GISLAYNE APARECIDA DE 
LIMA, profi ssão: auxiliar de emfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 25/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Luiz de Lima e de Elaine Aparecida Zeferino.

O pretendente: EDVAN BRITO DOS SANTOS, profi ssão: extrusor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elizeu Almeida dos Santos e de Maria Adélia da 
Silva Brito dos Santos. A pretendente: FERNANDA ARRAIS DA SILVA, profi ssão: 
assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 19/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Pimentel da Silva e de Maria das Graças Arrais da Silva.

O pretendente: SILVIO JOSÉ MARINO FILHO, profi ssão: agente de higienização, 
estado civil: solteiro, naturalidade: União da Vitória, PR, data-nascimento: 01/04/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio José Marino e de 
Glotilde Pritzsche Marino. A pretendente: LARISSA SAIUR FREITAS PETRONILIO, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 17/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Freitas Petronilio e de Roseli de Lourdes Saiur.

O pretendente: DUKENS ALTIDE, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: República do Haiti,, data-nascimento: 16/12/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altide Jn Jhores e de Augustin Anocille. A pretendente: 
CHRISLAINE GUERRIER, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalida-
de: República do Haiti,, data-nascimento: 04/02/1997, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Dieuner Guerrier e de Osenette Aristhene.

O pretendente: EDSON JOSINO DE ARAUJO, profi ssão: impermeabilizador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 19/05/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Edival Josino da Silva e de 
Lindalva Delmondes de Araujo Silva. A pretendente: PÂMELA DE GODOY AUGUS-
TO, profi ssão: auxiliar gráfi ca, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/11/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Dorival Aparecido Augusto e de Neli Isabel de Godoy Augusto.

O pretendente: JABSON DA SILVA MOURA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 19/03/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo de Moura e de Lindinalva Marques da Silva. 
A pretendente: ELISÂNGELA FERREIRA NEVES, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 16/07/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Ferreira das Neves e de Edilene João 
das Neves.

O pretendente: JULIANO ALVES PEREIRA, profissão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Unaí, MG, data-nascimento: 10/10/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juvercino Pereira dos Santos e 
de Maria das Dores Alves Pereira. A pretendente: DANIELA PARAIZO NASCI-
MENTO, profissão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
Brasília, DF, data-nascimento: 19/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Elifas Ferreira do Nascimento e de Maria Helena Paraizo 
do Nascimento.

O pretendente: LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: vigilante, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Herminio Mendes de Souza e de 
Cristiana Rodrigues de Souza. A pretendente: KAMILA OLIVEIRA TEIXEIRA, profi s-
são: assessor de cliente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 17/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Henrique Barbosa Teixeira e de Gilvanete Carolino de Oliveira.

O pretendente: WAGNER ALVES DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1993, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves da Silva Filho e de Maria do Amparo Silva 
Ferreira. A pretendente: LUCIENY GOMES DE BRITO, profi ssão: operadora de má-
quina, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Ferreira de Brito 
e de Nadir Maria Gomes de Brito.

O pretendente: RICARDO SILVA DE CASTRO, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1993, resi-
dente e domiciliado em Marabá Paulista, SP, fi lho de Rubens Santos de Castro e de 
Rosenilda Silva. A pretendente: ESTEFANIE DO NASCIMENTO LINEU, profi ssão: 
auxiliar de escrita fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 23/04/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ale-
xandre Roberto Lineu e de Nadia do Nascimento.

O pretendente: MAICOLN APARECIDO CAETANO RODRIGUES, profi ssão: enge-
nheiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
18/07/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altair Jose 
Rodrigues e de Celia de Fatima Caetano. A pretendente: PRISCILA MONTEIRO AL-
VES, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Teotonio Alves e de Cleidi Alves Monteiro.

O pretendente: ISMAEL BRAZ DA COSTA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Francisco da Costa e de Maria 
José Braz da Costa. A pretendente: MARILIA ALMEIDA BARBOSA SALVADOR, 
profi ssão: auxiliar de PCP, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 09/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel 
Barbosa Salvador e de Julia Luiza de Almeida Salvador.

O pretendente: ELTON DA SILVA CASELLA, profi ssão: designer gráfi co, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1995, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Helio Aparecido Casella e de Nancy Jeronymo da Silva. 
A pretendente: AMANDA SCARLET NOGUEIRA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilma Maria Nogueira.

O pretendente: RONEI RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: encarregador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1993, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Ronei Ribeiro dos Santos e de Celeste 
Antunes Garcia Ribeiro dos Santos. A pretendente: PATRICIA DAMASCENO CRUZ, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nas-
cimento: 01/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Avil-
ma da Cruz de Jesus e de Maria Aparecida Damasceno da Cruz.
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 
Empresas & Negócios

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: MARCOS TADEU MOINO MARTINS, divorciado, economista, natural de 
Santo André- SP, nascido em 31/07/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Flavio Alberto Martins e de Pasqualina Moino Martins. A pretendente: CRISTIA-
NE VIDEL BAZILIO, solteira, administradora de empresas, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 16/01/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Agostinho 
Bartolomeu Bazilio e de Marisa Videl Bazilio.

O pretendente: CARLOS EDUARDO BENTO, solteiro, funcionário público municipal, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 21/02/1984, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Carlos Roberto Bento e de Tania Maria da Silva Bento. A pretendente: 
LUCIENE MARIA CESARIO, solteira, funcionária pública municipal, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 25/08/1985, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, 
fi lha de Valmir Cesario e de Lucia Maria Cesario. Obs.: Edital Recebido do Registro Civil 
de Itaquaquecetuba - SP.

O pretendente: JOSÉ JESUS DE AMORIM, divorciado, funcionário público, natural de 
Junqueirópolis - SP, nascido em 16/08/1958, residente e domiciliado em Pirituba - SP, 
fi lho de Manoel Barboza de Amorim e de Aparecida Escravelli de Amorim. A pretendente: 
APARECIDA SEBASTIANA ENGEL, divorciada, advogada, natural de Caiabu - SP, 
nascida em 20/01/1958, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Laet 
Engel e de Francisca Silva Engel.

O pretendente: CRISTOVÃO ALVES DA SILVA, solteiro, autônomo, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 31/07/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Helio Alves da Silva e de Maria da Paz de Souza. A pretendente: ELAINE CRISTINA 
ROJAS, solteira, autônoma, natural de São Paulo - SP, nascida em 30/07/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Daniel Alberto Rojas e de Selma Denize 
Oliveira Santos Rojas.

O pretendente: ALEXSANDRO FELICIANO DA SILVA, solteiro, sub gerente, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 05/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Arlindo da Silva e de Ana Feliciano da Silva. A pretendente: DANIELE SOARES 
GALVÃO, solteira, operador de caixa, natural de São Paulo - SP, nascida em 23/03/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Soares Galvão e de Apa-
recida de Fátima Soares Galvão.

O pretendente: MARCELO ABILIO PEREIRA, divorciado, segurança, natural de São 
Sebastião da Amoreira - PR, nascido em 14/11/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Laercio Abilio Pereira e de Inez Barboza Pereira. A pretendente: 
MARLI SEVERINA DA SILVA, divorciada, auxiliar de produção, natural de Jaboatão dos 
Guararapes - PE, nascida em 03/01/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Mário Severino da Silva e de Alzira Maria da Conceição.

O pretendente: JOSÉ MATHEUS NETO, solteiro, analista de tec. de informação, natural 
de Borborema - SP, nascido em 27/01/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de José Matheus Viu Junior e de Rosimeire Gardelin Matheus. A pretendente: 
NATALIE CAMPELO ROCHA, solteira, analista de recursos humanos, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 01/11/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Antonio Carlos Nunes da Rocha e de Tatiana Uchoa Campelo.

O pretendente: ANTONIO RODRIGO AIRES DE SOUZA, solteiro, serviços gerais, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 10/04/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Antonio Souza Filho e de Dalva Aires Vieira. A pretendente: DANIELLY MARTINS, 
solteira, recepcionista, natural de São Paulo - SP, nascida em 18/04/1976, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Martins da Silva e de Ivone Martins.

O pretendente: FAUSTO BORGHI TROISE DA CONCEIÇÃO, divorciado, bancário, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 24/07/1980, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Sergio Troise da Conceição e de Clarice Borghi Troise da Conceição. A 
pretendente: PRISCILA FELIX RIBEIRO, divorciada, bancária, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 11/03/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Guilherme 
Felix Ribeiro e de Ana Maria Ribeiro.

O pretendente: RODRIGUE MOMBRUN, solteiro, engenheiro de computação, natural 
do Haiti, nascido em 05/10/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Nativita Mombrun. A pretendente: MARITENE MARIUS, solteira, professora, natural do 
Haiti, nascida em 13/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Mauricetene Marius e de Marie Laura Louis.
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 
Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: DANILO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em Salvador - BA, no dia (14/08/1989), residente e domiciliado neste Subdistri-
to - SP, fi lho de Daniel Antonio da Silva e de Vera Lucia Araújo Ferreira. A pretendente: 
JOCILENE MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Ibicuí - BA, no dia (10/12/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Samuel José dos Santos e de Tânia Lessa Moreira.

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 

Empresas & Negócios

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0017915-39.2012.8.26.0100 (USUC 447). O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Aroldo Stampi, Gabriela 
Nicolini Stampi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Francesca Rampin D’ Antoni e Vincenzo 
D’ Antoni, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma 
consistente no apartamento 105, localizado no 1º andar do Edifício Iporanga, situado na Avenida Ipiranga, 
nº 84 Centro - São Paulo SP, possui 38,12 m² de área exclusiva, 10,90 m² de área comum, sendo a sua 
participação ideal no terreno de 0,87462%, contribuinte nº 006.003.0020-1, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0032702-39.2013.8.26.0100 (USUC 550). O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de Jorge 
Cury, a saber: Ricardo Jorge Cury, Simone Lacerda de Athayde Cury, Virna Lúcia Cury , réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Espolio de Izaias Vieira Neto, por sua inventariante Maria 
Dias de Freitas Vieira; Maria Cristina Dias Valencio, Marcelo Dias Vieira, Ricardo Dias Vieira, 
Washington Dias Vieira, Sidnei Oliveira Valencio, Aline Dalfior Dias e Maria Adriana de Oliveira 
Vieira, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado 
na Avenida Nordestina, nº 6496 - Jardim São Geraldo Distrito de Guaianazes - São Paulo - SP, com 
área de 307,70 m², contribuinte nº 138.295.0008-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012070-23.2014. 
8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONSÓRCIO 
TRÓLEBUS ARICANDUVA LTDA, CNPJ 05.065.744/0001-08, Nestor de Barros, 289, Vila Santo 
Estevao, CEP 03325-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), alegando em síntese: A VARIG ajuizou-lhes uma 
ação de Procedimento Comum, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 
21.445,12, referente á dívida trabalhista proveniente do processo 01330.2006.089.02.00.0, que 
tramitou perante a 89ª Vara do Trabalho de São Paulo. Encontrando-se os requeridos em lugar 
ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. 
Não sendo contestada a ação, serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. E Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2018 

2ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008502-09.2017. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAKORT-FER COMERCIO 
DE FERRO E AÇO EIRELI - EPP, CNPJ. 05.552.480/0001-17, na pessoa de seu representante legal, que 
lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO por parte de AXIS S.A., para o recebimento de R$7.252,29 
(Jan/2017), oriundos das duplicatas nºs. 241754984B, 241756472B, 241761697B e 241769884A, 
vencidas e não pagas. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, 
para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da 
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas,acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de penhora e avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia 
(art. 257, IV, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de agosto de 2018. 

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 

Empresas & Negócios

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: EWERTON JOABE SANTOS CORDEIRO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Janaúba - MG, data-nascimento: 19/01/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elton Cordeiro Damasceno e de Fabrícia 
Pereira Damasceno. A pretendente: AILANE OLIVEIRA BARBOSA, profi ssão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 
14/07/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilmar Barbosa Dutra 
e de Denise Aparecida de Oliveira.

O pretendente: CLELCIO RINALDO VIANA, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/05/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Carlos Viana e de Renilda Cavalcante Viana. A 
pretendente: RHAYRA ROSA ROCHA MANJANELLI, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Guaianazes- SP, data-nascimento: 28/09/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcos Manjanelli e de Ana Claudia 
da Rocha Manjanelli.

O pretendente: WENDEL CILIEE COSME DA SILVA, profi ssão: operador de moni-
toramento, estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 
11/11/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Anderson José da 
Silva e de Claudia Alipio da Silva. A pretendente: GÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, 
data-nascimento: 13/02/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Mariano Ferreira dos Santos e de Ana Alves dos Santos.

O pretendente: ALESSANDRO RAMOS ALVES, profi ssão: técnico de informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: no Rio de Janeiro (11ª Circunscrição) - RJ, data-nascimento: 
13/09/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fernando Alves Filho 
e de Lidia Ramos Alves. A pretendente: SANDRA REGINA TORLAY, profi ssão: auxiliar 
técnica de educação, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - 
SP, data-nascimento: 21/071966, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Flavio Antonio Castello Branco Torlay e de Thereza Esteves Torlay.

O pretendente: CLAUDIO BATISTA PRETTI JÚNIOR, profi ssão: consultor de negócios, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
24/04/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudio Batista Pretti 
e de Maria da Conceição Scarparo Pretti. A pretendente: TATIANE CRISTINA GIMENES, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, 
data-nascimento: 23/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Aide Gimenes.

O pretendente: RODRIGO D´ANGELO MATHIAS, profi ssão: professor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Alto da Moóca - SP, data-nascimento: 06/09/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Mathias e de Elizabeth 
D´Angelo Mathias. A pretendente: BRUNA SILVA FERNANDES DA COSTA, profi ssão: 
Farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-
nascimento: 14/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oscar 
Fernandes da Costa e de Maria Claudia Silva da Costa.

O pretendente: CARLOS EDUARDO ELIAS, profi ssão: ajudante geral do comercio, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belezinho - SP, data-nascimento: 
02/01/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos Elias e 
de Sonia Mara Elias. A pretendente: LEIDIANE DA SILVA COSTA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em União dos Palmares - AL, data-nascimento: 
06/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José João Costa e 
de Sonia da Silva Costa.

O pretendente: RICARDO RIBEIRO NOBRE, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/08/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Celso Luiz Ribeiro Nobre e de Nimfa Serrão Nobre. A 
pretendente: TALITA VIEIRA DOS SANTOS, profi ssão: assistente jurídico, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 
28/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilberto Gonçalves 
dos Santos e de Juanice Vieira de Sá dos Santos.

O pretendente: KELVIN BEZERRA DOS SANTOS, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belezinho - SP, data-nascimento: 06/12/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdemir dos Santos e de Kelly Bezerra dos 
Santos. A pretendente: DEBORA PIRAGINE BATISTA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/09/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Djalma Batista e de Silvia Piragine Batista.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CUNHA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Mucambo - CE, data-nascimento: 07/03/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luis Melo Cunha e de Maria de 
Fátima Ferreira Cunha. A pretendente: WAN CARLA DIAS ALMEIDA, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santa Helena - MA, data-nascimento: 21/05/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Roberto Ribeiro Almeida 
e de Wanusa Linas Dias.

O pretendente: ROBERTO TANIKAWA, profi ssão: designer, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 27/12/1969, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mário Tanikawa e de Luzia Helena de Freitas 
Tanikawa. A pretendente: ROSINEIDE GUALBERTO SANTOS, profi ssão: coordenado-
ra administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: em Árauá - SE, data-nascimento: 
03/03/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Clementino 
dos Santos e de Rosalva Gualberto Dias.

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0006633-85.2018.8.26.0005. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr. PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a LILIAN OLIVEIRA DA CUNHA, CPF 316.215.668-89, que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por AMC Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague a quantia de 19.561,31, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2018. 

12º Vara Cível do Foro da Capital - S/P
Edital de Hastas Pública dos bens abaixo descritos, os quais foram objeto de penhora e Intimação
dos coproprietários, terceiros com penhora anteriormente averbada e dos Executados, a Saber:
Executados: PANPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA (CNPJ Nº 01.670.107/0001-00)
e ANA TÚLIA FOLEGATTI (CPF nº 607.754.248-20); Coproprietários: HUGO FOLEGATTI
JUNIOR (nº 812.601.308-78) THIAGO FOLEGATTI (CPF nº 279.978.548-43) e sua mulher Ana
Maria França Folegatti (CPF nº 275.126.198-12), ARTHUR FURQUIM FOLEGATTI (CPF nº
220.304.888-36) e sua mulher Cintia Cristina Kawano Folegatti (CPF nº 293.664.208-69),
WALTER FOLEGATTI e sua mulher Eliana Lopreto Folegatti (CPF nº 033.188.478-01)
HUMBERTO FOLEGATTI (CPF nº 520.100.318-49) e sua mulher Nadia Folegatti (CPF Nº
008.008.708-67, LUZIA TEODOSIO FOLEGATTI (CPF Nº 012.276.718-73), NILTON MIGUEL
GOMES VIAGENS EIRELLI (a qual adquiriu em hasta a fração de Humberto Folegatti);
terceiros com penhora anteriormente averbada: RODRIGO OCTÁVIO RIBEIRO COELHO DE
SOUZA (direito decorrente de penhora da fração de Humberto Folegatti, nos autos de
processo trabalhista nº 432/2009, em trâmite perante a 78º Vara do Trabalho de São Paulo),
NILTON APARECIDO PASSOS (direito decorrente da penhora da fração de Walter Folegatti,
nos autos do processo trabalhista Nº 0031500380065020020, em trâmite perante a 20ª Vara do
Trabalho de São Paulo), BANCO DAYCOVAL S/A (direito decorrente da penhora da fração de
Walter Folegatti), O MM. Juiz de Direito Dr. Fernando José Cúnico., da 12ª Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei. Faz saber, aos que o perante Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos ajuizados
por SERGIO TAKANO contra PANPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LRDA e ANA
TÚLIA FOLEGATTI – Processo nº 0134221-33.2008.8.26.0100 que foi designada a venda dos bens
descritos abaixo por meio de HASTAS PÚBLICAS com as regras expostas a seguir: A 1ª praça será
no dia 18/10/2018 ás 14:00 horas, e a 2ª Praça será no dia 06/11/2018 ás14:00 horas. A ser
realizado no auditório do Fórum João Mendes Jr sito a Praça Dr. João Mendes s/nº Cep: 01501-900
São Paulo, Capital. Dos débitos – O arrematante se responsabiliza pelo pagamento de todos os
débitos incidentes sobre o imóvel arrematado, ainda que relativos a períodos anteriores á data da
arrematação, tais como débitos de condomínio, água luz, gás, taxas, multas e impostos. Dos
Embargos a Arrematação – assinado o Auto, a arrematação é considerada perfeita, acabada e
irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os Embargos á Arrematação. A
arrematação poderá no entanto ser tomada sem efeitos nos casos previstos no artigo 694, do Código
de processo Civil. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações e dos
respectivos patronos. RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS. 1) Apartamento nº 43, localizado no 4ª
andar ou 3º pavimento do Edifício Vitorio Emanuel, situado a Rua Vitorino Emanuel nº 27, no
12º Subdistrito Cambuci, contendo a área útil de 131,30m2, a área comum de 32,10m2, totalizando
a área construída de 163,40m2, cabendo-lhe a quota parte ideal de 5,00% no solo e demais áreas de
uso e destinação comuns do prédio, sob a matrícula 102.097 do 6º CRI de São Paulo. Contribuinte:
033.043.0066-1, matricula atualizada: Consta na Av. 08 que foi penhorado 25 % do imóvel, de
titularidade de Humberto Folegatti, por Rodrigo Octávio Ribeiro Coelho de Souza, nos autos da ação
trabalhista nº 432/2009 da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo. Consta na Av. 09 que foi penhorada a
fração de Walter Folegatti, por Nilton Aparecido Passos, nos autos da ação trabalhista
00315003820065020020 da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo. Valor da Avaliação: R$ 553.356,00
(Quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais), atualizado até outubro/2015. 2)
Uma casa e seu terreno situados a Rua Padre Marchetti, nº 540, no 18º Subdistrito Ipiranga,
medindo 3,90m de frente por 16,00m da frente aos fundos, confrontando do lado direito de quem olha
para imóvel com a casa nº 538 e do lado esquerdo com a casa 546, sob a matrícula 150.972 do 6º CRI
de São Paulo/SP. Consta na Av. 3 desta matrícula que este imóvel encontra-se no perímetro da área
envoltória de proteção do conjunto de bens tombados constituído pelo Parque da Independência e pelas
antigas residências da família Jafet e Instituições Assistenciais e de Ensino, e conforme e resolução
nº 11/CONPRESP/2007 qualquer projeto ou intervenção no imóvel deverá ser submetido á prévia
aprovação do CONPRESP, e qualquer alteração na vegetação, especialmente arbórea, existente nos
lotes e logradouros, bem como os projetos urbanísticos e demais interferências físicas a serem
implantadas nos logradouros de área verdes deverão ser analisados pelo DPH e autorizados pelo
CONPRESP. Contribuinte: 040.096.0008-1. Matrícula atualizada: Consta na R.04 penhora de 1/8 do
imóvel, fração essa, de Walter Folegatti, oriunda do processo 583.00.2008.130771 da 28º Vara Cível
do Foro Central de São Paulo. Consta na AV. 06 que foi penhorado 25% do imóvel, fração essa de
Humberto Folegatti, nos autos da ação trabalhista nº 432/2009 da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo.
Consta na Av. 07 penhora de 12.50% do imóvel, fração essa de Walter Folegatti, oriunda do processo
010531509/2008 da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo. Valor da
Avaliação: R$ 194.973,00 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e setenta e três reais), atualizado
até outubro/2015, Débitos de IPTU: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo
preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário
Nacional. Débitos Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel serão
de responsabilidade do adquirente, cabendo ao interessado a pesquisa junto ao órgão competente.
Débitos da ação: R$ 88.044,19 (oitenta e oito mil, quarenta e quatro reais e dezenove centavos), em
junho de 2017, valor que deverá ser atualizado para a data da arrematação e pelo qual responderá o
produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado
nesta ação. Débitos da ação: R$ 88.044,19 (oitenta e oito mil, quarenta e quatro reais e dezenove
centavos), em Julho de 2017, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo
qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela
diferença o executado nesta ação. OBS:- os bens serão vendidos no estado de conservação em que
se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das
datas designadas para as alienações. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam o
bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, paragrafo único, do
código Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.

Digital Impressões de Dados Ltda, torna público que requereu à Sec. Mun. do Verde e do
Meio Ambiente, a Ren. da Licença de Operação, p/ Impressão de livros, revistas e outras
publicações periódicas, sito à Av. Deputado Emílio Carlos, 2502 - Vl Sta Maria - São Paulo.
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