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iitJ_lUllDl, lalz de Direito da Vara de Re
comarca da Capital, 

Oficiais dos Cartórios de Registro 
aturais sob sua Corregedoria Permanen

te que, até o pMzImo dia 15 do corrente forneçam certidões 
do rea=o &Dual de que trata o item 14, n.O IV, alínea, do 
Provimento Do 00-1-89, blc1usive com indicação do núme
ro do livro e folhas onde foi escriturado. 

2 - Publique-ae, reglatre-se e cumpra-se. 

Bão Paulo, 3 de Janeiro de 1973. 

Alvaro Lazzar1nl, Juiz de Direito 

(D. O., de 6-1-'13). 
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