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O Brasil é destaque 

mundial quando o 

assunto é o mercado de 

fl orestas plantadas, com 

uma área total de 7,8 

milhões de hectares

Hoje, graças a um sistema 
de produção susten-
tável e ao auxílio de 

tecnologias de alta efi ciência, 
a atividade garante ao país uma 
receita bruta de R$ 69 bilhões 
- número que corresponde a 
6% do PIB Industrial e ocupa 
o quarto lugar nas exportações 
brasileiras. Mesmo diante de 
tanta grandiosidade, a tendên-
cia é que o país cresça ainda 
mais nesse segmento. 

Isso porque, após assinar a 
ratifi cação do Acordo do Clima, 
que sela o compromisso com a 
baixa emissão de carbonos, o 
Brasil tem como meta restau-
rar e refl orestar 12 milhões de 
hectares até 2030. O objetivo 
é incentivar a integração entre 
culturas, fl orestas e pecuária 
em 5 milhões de hectares e 
cumprir o Código Florestal, 
garantindo, assim, o desma-
tamento ilegal zero.

Atualmente, as fl orestas plan-
tadas são responsáveis por 
abastecer importantes cadeias 
produtivas da economia, como 
construção civil, geração de 
energia, produção de carvão, 
papel e celulose e movelaria. 
Entre eles, o mais estruturado 
é o setor de papel e celulose, 
composto por grandes empre-
sas que, na maioria dos casos, 
possuem condições de fazer a 
chamada colheita mecanizada, 
com a utilização de sofi sticadas 
máquinas. 

No entanto, mesmo com 
toda a tecnologia disponível, as 
motosserras sempre terão um 
destaque na colheita, especial-
mente em áreas montanhosas, 
em propriedades pequenas 
e em terrenos acidentados, 

onde as grandes máquinas não 
conseguem entrar. Nesse sen-
tido, alguns pontos merecem 
atenção, pois a indústria de 
equipamentos destinados ao 
manejo fl orestal trabalha cons-
tantemente para desenvolver 
ferramentas capazes de garantir 
a segurança dos operários. 

Por conta disso, além dos 
Equipamentos de Proteção 
Individual (os EPIs), existem 
motosserras com sistemas 
especiais de segurança, que 
ativam o freio da corrente caso 
o operador faça um movimento 
brusco ou uma operação errada. 
Outra tecnologia disponível é o 
freio acionado de acordo com a 
postura - ou seja, se o operador 
está com punho em uma posição 
errada, a corrente e o sabre são 
travados automaticamente.

Os médios e pequenos pro-
dutores que atuam nesse seg-
mento também são favorecidos 
com o avanço das tecnologias. 
Estão disponíveis no mercado 
pulverizadores para fazer o 
controle de pragas, atomizado-
res para a aplicação de insumos 
e calcário para a correção de 
solo e roçadeiras próprias para 
a desbrota, o que minimiza o 
esforço físico no trabalho.

Como podemos notar, a 
atividade está muito bem es-
truturada no Brasil, trata-se de 
um setor que gera empregos, 
garante alta lucratividade e 
ainda conta com tecnologias 
de ponta para atender aos 
diferentes perfi s de produto-
res. Com responsabilidade e 
respeito às normas ambien-
tais que a atividade exige, 
certamente o país continuará 
crescendo e será, cada vez 
mais, uma referência mundial 
em produtividade e manejo de 
fl orestas plantadas. 

(*) - É gerente de produtos da 
Husqvarna para a América Latina. 

A empresa é líder global no 
fornecimento de equipamentos para 

o manejo de áreas verdes.

Florestas plantadas são 
cada vez mais necessárias 
para estimular a economia

Mario Fortunato (*)

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
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JUSCENIL MACÊDO SANTANA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
garçom, nascido em Boninal - BA, aos 11/08/1972, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alves Santana e de Irani Macêdo Santana; A pretendente: 
LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em São 
Paulo - SP, aos 31/01/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Joaquim José de Oliveira e de Valdezi Alves de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL GODINHO ESTANISLAU, nacionalidade brasileiro, solteiro, analis-
ta de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 30/08/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Godinho Estanislau e de Maria Aparecida Godinho; 
A pretendente: MICHELLE FABIANE MENDES, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de vendas, nascida em Barueri - SP, aos 20/06/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Gonçalves Mendes e de Elisabeth dos Santos Mendes.

O pretendente: RODOLFO GOMES DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, opera-
dor de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 03/03/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Timoteo de Lima Filho e de Maria de Lourdes 
Gomes de Lima; A pretendente: MIRIAM DA SILVA FERNANDES LUCENA, nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 05/05/1998, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Rubens Fernandes Lucena 
e de Rosemelia Alves Lucena.

O pretendente: ADEMIR DOS SANTOS MASCARENHAS, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, operador de manutenção residencial, nascido em Queimadas - BA, aos 04/09/1970, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Artelino Rodrigues Mas-
carenhas e de Adelia Maria dos Santos; A pretendente: ELENILDE EVANGELISTA 
DE SENA, nacionalidade brasileira, solteira, administradora de empresas, nascida em 
Queimadas - BA, aos 17/11/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Galdino Bernardino de Sena e de Alaíde Ferreira Evangelista.

O pretendente: ANTONIO CARLOS LIMA DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
carpinteiro, nascido em Esperantina - PI, aos 22/10/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Lima de Sousa e de Josefa Lima de Sousa; 
A pretendente: MARTA LÚCIA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de limpeza, nascida em Alto Longá - PI, aos 11/04/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Francisco de Sousa e de Anita Moura Alencar.

O pretendente: RODRIGO REGIS DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, cozinhei-
ro, nascido em Feira de Santana - BA, aos 07/04/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geane Regis de Lima; A pretendente: LÍRITY NAYARA 
DE JESUS OLIDIO SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em São 
Paulo - SP, aos 06/12/2000, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jeova Olidio da Silva Filho e de Rosangela de Jesus Silva.

O pretendente: WOSLEY EVERTON DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
taxista, nascido em Natal - RN, aos 08/11/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Edvaldo dos Santos e de Maria dos Prazeres dos Santos; 
A pretendente: PATRICIA DOS SANTOS ROCHA, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 01/07/1980, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jacinto Sousa da Rocha e de Alice 
Marcos dos Santos.

O pretendente: JOSÉ JORGE COUTINHO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, mecâncio de autos, nascido em São Felix - BA, aos 26/08/1958, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pedro dos Santos Filho e de 
Aloisia Coutinho dos Santos; A pretendente: MARIA REGINA CÉLIA DA SILVA, nacio-
nalidade brasileira, viúva, professora, nascida em Santa Terezinha - PE, aos 16/09/1970, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Batista da Silva e 
de Luzia Maria da Conceição.

O pretendente: WILLIAN SOUZA MASSON, nacionalidade brasileiro, divorciado, ven-
dedor, nascido em Curitiba - PR, aos 24/04/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Tavares Masson e de Enoilde Azevedo Souza Masson; A 
pretendente: LEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcio-
nista, nascida em Santo André - SP, aos 18/02/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Alencar de Oliveira e de Josefa Teresinha da Silva Oliveira.

O pretendente: PAULO ROBERTO NASCIMENTO SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vigilante, nascido em Itabuna - BA, aos 29/12/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Souza Santos e de Arleuza Ferreira Nascimento 
Santos; A pretendente: ELIANA MENDES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascida em Itabuna - BA, aos 05/07/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Iraci Mendes da Silva.

O pretendente: JOSÉ RUBENS PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
pizzaiolo, nascido em Canapi - AL, aos 04/08/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cicero Pereira da Silva e de Maria Neuza da Silva; A pretendente: 
MARIA CIRLEIDE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, nascida em 
Delmiro Gouveia - AL, aos 04/10/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Cicero Amaro da Silva e de Maria José Santos da Silva.

O pretendente: CELSO BISPO ALVES, nacionalidade brasileiro, divorciado, aposentado, 
nascido em Distrito Simões, Município Cafelândia - SP, aos 25/02/1962, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Almerindo Bispo Alves e de Maria Dalva 
Alves; A pretendente: MARIA ANDRÉA AMARO, nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, nascida em Distrito Igarapeassú, Município Lagoa dos Gatos - PE, aos 01/03/1980, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Viterbo Amaro e de Benedita 
da Conceição Amaro.

O pretendente: JAIR ANTONIO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em Panelas - PE, aos 10/05/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio João da Silva e de Rejane Maria da Silva; A pretendente: LAÍS 
DE ALMEIDA CAVADAS, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em Rio 
de Janeiro - RJ, aos 16/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Arlem Souza Cavadas e de Maria Helena de Almeida Cavadas.

O pretendente: FÁBIO BRAZ FERREIRA DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comprador, nascido em São Paulo - SP, aos 07/11/1987, residente e domiciliado, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira da Cruz Filho e de Maria Cristina Braz; A pretendente: 
THAYS LACERDA CAVALCANTI DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 05/07/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Wilson Moraes de Lima e de Vilma Lacerda Cavalcanti de Lima. 

O pretendente: FABIO PAIVA E SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, agente dos 
correios, nascido em São Paulo - SP, aos 24/06/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino João da Silva e de Dulce Paiva da Silva; 
A pretendente: ROBERTA KELLY MAGALHÃES SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos - SP, aos 04/02/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Jorge Brito dos Santos e de 
Roseli Magalhães Scapini Santos.

O pretendente: RENATO KYOSHI MARUNO, nacionalidade brasileiro, solteiro, comer-
ciante, nascido em São Paulo - SP, aos 03/04/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sérgio Yasudi Maruno e de Aldinéia Aparecida Ivaldo Maruno; A 
pretendente: BRUNA LARISSA DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 18/03/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Manoel de Andrade Junior e de Marines dos Reis.

O pretendente: MARENILDO CARLOS SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador de loja, nascido em Itabaiana - PB, aos 27/01/1970, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Olivio Antonio da Silva e de Maria de 
Lourdes Santos da Silva; A pretendente: SILVANA PAULA SOUSA DA SILVA, nacionali-
dade brasileira, solteira, funcionária pública, nascida em Itabaiana - PB, aos 05/12/1974, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Agostinho da Silva 
e de Severina do Carmo Silva.

O pretendente: EDUARDO JUSTINO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
operador de piscina, nascido em Cambira - PR, aos 20/05/1969, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Justino de Oliveira e de Maria Aparecida 
Pinheiro de Oliveira; A pretendente: MARIA BETÂNIA SOUSA DE FARIAS, nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascida em Itabaiana - PB, aos 25/09/1972, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Muniz de Farias 
e de Joséfa Sousa de Farias.

O pretendente: ADILSON ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, vi-
gilante, nascido em Olindina - BA, aos 14/11/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Alves dos Santos e de Josefa Maria Alves dos Santos; 
A pretendente: BRUNA SANTOS DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, 
secretária, nascida em Tucano - BA, aos 28/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulino Jesus da Conceição e de Maria Cristina dos Santos.

O pretendente: FABIO ANDRADE SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, salva vidas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/10/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cicero Dalvoci da Silva e de Maria José de Andrade Silva; A 
pretendente: ADRIANA APARECIDA RODRIGUES SANTIAGO DA LUZ, nacionalidade 
brasileira, solteira, enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 10/02/1987, residente e 
domiciliada neste distrito São Paulo - SP, fi lha de Edson Santiago da Luz e de Jorgina 
Aparecida Rodrigues.

O pretendente: DANIEL DE SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, subgeren-
te, nascido em São Paulo - SP, aos 23/02/1998, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Gonçalves dos Santos e de Vera Lucia de Souza; A pretendente: 
BRUNA NUNES MESQUITA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em São Paulo - SP, aos 18/05/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Romeu Campos de Misquita e de Lenira Nunes Santos de Misquita.

O pretendente: DIÓGENES DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, cozinheiro, nascido em Salvador - BA, aos 15/09/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Diosdedite de Jesus Araujo e de Jugleide de Oliveira 
Silva Araujo; A pretendente: DEBORA CRISTINA SOARES, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, copeira, nascida em São Paulo - SP, aos 17/09/1974, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Soares e de Marynês Pereira Lima Soares.

O pretendente: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 18/10/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Pereira de Oliveira e de Solange Fagun-
des Silva de Oliveira; A pretendente: GISELE DUTRA LIMA, nacionalidade brasileira, 
solteira, gerente, nascida em São Paulo - SP, aos 13/05/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos Dutra Lima e de Rita Silva Lima.

O pretendente: MARCELO DA SILVA RAMOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, balconista, 
nascido em São Roque - SP, aos 13/03/1997, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcelo Ferreira Ramos e de Edjane da Silva Barbosa; A pretendente: 
PAOLLA OLIVEIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida 
em Itapecerica da Serra - SP, aos 11/12/1999, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Claudionor Demis de Souza e de Gicelia de Oliveira Machado.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, carpinteiro, nascido em Piracuruca - PI, aos 25/03/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Ferreira da Silva e de Maria do Socorro 
de Sousa Silva; A pretendente: CILENE BAIA ARAÚJO, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Breves - PA, aos 04/03/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Alberto Corrêa Araújo e de Maria Adélia Baia.

O pretendente: JORGE GUIMARÃES DE ABREU, nacionalidade brasileiro, solteiro, fi scal, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Ferreira de Abreu e de Eliane Siqueira Guimarães; A preten-
dente: KARINA DA CRUZ, nacionalidade brasileira, divorciada, costureira, nascida em 
São Paulo - SP, aos 08/10/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo da Cruz e de Odette Nascimento da Cruz.

O pretendente: WESLEY DAMASCENO DA MATA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
ajudante de motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 21/03/1992, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Santos da Mata e de Eliane 
Damasceno da Mata; A pretendente: JANAINA BISPO DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 30/11/1993, 
residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Egidio Bispo 
dos Santos e de Josefa Maria da Conceição.
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

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA 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: FELIPE BRITTO MATHIAS, profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Guilherme - SP, nascido aos: 01/06/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adilson Francisco Mathias e de Elvira Vargas de Britto 
Mathias. A pretendente: MAYARA DE MELLO ANTUNES, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 26/10/1991, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Evandro Octavio Antunes e de Marilze Vicente de Mello.

O pretendente: MARCO ANTONIO VISCARDI, profi ssão: militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santos - SP, nascido aos: 22/11/1987, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Mario Viscardi e de Marina Nunes de Castro. A pretendente: LUCIANA 
GONZALEZ AUAD, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira César - SP, nascido aos: 05/12/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Wilson Salomao Auad e de Maria Del Rosario Gonzalez Fontan.

O pretendente: MARCELO BATISTA, profi ssão: inspetor de aluno, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 30/05/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Batista e de Benedita Maria da Conceição Batista. 
A pretendente: MARIA RAIMUNDA DA SILVA BEZERRA, profi ssão: auxiliar de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Capanema - PA, nascido aos: 11/07/1968, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Deocleciano Paz Bezerra e de Julia da Silva Bezerra.

O pretendente: VICTOR AUGUSTO DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 15/07/1993, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Airton da Silva e de Maria Aparecida 
da Silva e Silva. A pretendente: ANDREIA ALVES NOGUEIRA, profi ssão: professora de 
educação infanti, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim América - SP, 
nascido aos: 08/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dionisio 
Alves Nogueira e de Maria Nilsa Alves Nogueira.

O pretendente: PETERSON DA SILVA MORAES, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 30/06/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose da Costa Moraes e de Analete da Silva Moraes. A 
pretendente: MAYARA FOZZATTI GARCIA, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 27/04/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Heitor Ribeiro Garcia e de Sandra Regina 
Fozzatti Garcia.

O pretendente: RAPHAEL VINÍCIUS SILVESTRE DE OLIVEIRA, profi ssão: gestor de 
ofi cina, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 29/03/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Waldomiro Silvestre de Oliveira e de 
Francisca Flausina da Costa Silvestre de Oliveira. A pretendente: JULIANNE CHRISTINNE 
DA SILVA, profi ssão: assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital - SP, nascido aos: 16/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de João Luis da Silva e de Josefa Tereza da Silva.

O pretendente: JOÃO CARLOS PEREIRA, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 14/09/1964, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Duarte Vieira Pereira e de Emilia da Conceição Pereira. A pre-
tendente: MARIA JOSE MALACRIDA, profi ssão: economista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Fernando Prestes - SP, nascido aos: 22/10/1964, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelson Malacrida e de Guiomar Villas Bôas Malacrida.

O pretendente: JANIELSON LIMA FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Barras - PI, nascido aos: 21/08/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Bento Alves Ferreira e de Raimunda Ferreira de Lima. A 
pretendente: SELMA FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: analista de RH, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 18/03/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ozeas Francisco dos Santos e de Oseni 
Rodrigues dos Santos.

O pretendente: WILLIAM BELLA DE OLIVEIRA, profi ssão: consultor de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 30/05/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cicero Monteiro de Oliveira e de Inês Bella. A 
pretendente: BIANCA DE PAIVA SILVA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, natura-
lidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 23/04/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Elvis Soares da Silva e de Sandra Cristina de Paiva Silva.

O pretendente: MILTON YUKIO GODOY SAITO, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 18/10/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Satio Saito e de Fatima Josefi na Godoy 
Saito. A pretendente: RENATA REIS DE SOUSA, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Barueri - SP, nascido aos: 10/09/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edimundo de Sousa e de Sidnéa da Silva Reis.
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
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Mata Atlântica está espalhada por 17 estados brasileiros.

O número foi apresentado 
ontem (29) pela Funda-
ção SOS Mata Atlântica 

e pelo Instituto de Pesquisas 
Espaciais (Inpe). No período 
anterior (2014-2015), o des-
mate no bioma havia sido de 
18.433 hectares. Segundo a 
diretora executiva da SOS Mata 
Atlântica, Marcia Hirota, há 
10 anos a área, que se espalha 
por 17 estados, não registrava 
um desmatamento dessas 
proporções. 

“O que mais impressionou 
foi o enorme aumento no des-
matamento no último período. 
Tivemos um retrocesso muito 
grande, com índices compa-
ráveis aos de 2005”, disse. 
No período de 2005 a 2008, a 
Mata Atlântica perdeu 102.938 
hectares de fl oresta, ou seja, 
média anual de 34.313 hectares 
a menos. Em 2015-2016, a Bahia 
foi o estado onde houve mais 
desmatamento, com 12.288 
hectares desmatados, 207% a 
mais que no período anterior, 
quando foram destruídos 3.997 
hectares de vegetação nativa. 

Os municípios baianos de 
Santa Cruz Cabrália e Belmonte 
lideram a lista dos maiores des-
matadores com 3.058 hectares 
e 2.119 hectares, respectiva-
mente. Se somados aos des-
matamentos identifi cados em 
outras cidades do Sul da Bahia, 

Desmatamento na Mata Atlântica 
cresce quase 60% em um ano

O desmatamento na Mata Atlântica cresceu 57,7% em um ano, entre 2015 e 2016, quando o bioma 
perdeu 29.075 hectares, o equivalente a mais de 29 mil campos de futebol

como Porto Seguro e Ilhéus, 
cerca de 30% da destruição 
do bioma no período ocorreu 
nesta região. “Essa região é a 
mais rica do Brasil em biodiver-
sidade e tem grande potencial 
para o turismo. Nós estamos 
destruindo um patrimônio que 
poderia gerar desenvolvimento, 
trabalho e renda para o estado”, 
avaliou Marcia.

Minas Gerais aparece em 

segundo lugar no ranking, 
com 7.410 hectares desmata-
dos. Os principais pontos de 
desflorestamento ocorreram 
nos municípios de Águas 
Vermelhas (753 hectares), 
São João do Paraíso (573 
hectares) e Jequitinhonha 
(450 hectares). No Paraná, 
o desmatamento do bioma 
passou de 1.988 hectares 
entre 2014 e 2015 para 3.545 

hectares entre 2015-2016, o 
que representa aumento de 
74%. No Piauí, pelo quarto 
ano consecutivo os maiores 
desmatamentos ocorreram 
nos municípios de Manoel 
Emídio (1.281 hectares), 
Canto do Buriti (641 hecta-
res) e Alvorada do Gurguéia 
(625 hectares), todos próxi-
mos ao Parque Nacional Serra 
das Confusões (ABr).
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