Prefeitura d�orienta�o e assist�cia para plantio de �vores

<p style="text-align: justify;">O plantio de �vores �uma das principais recomenda�es de
especialistas contra o aquecimento global, pois elas s� respons�eis pelo chamado seq�estro
de CO2 (di�ido de carbono), um dos gases causadores do efeito estufa. Tamb� contribuem
para melhor qualidade de vida, pois produzem sombras e aumentam a umidade do ar.<br /><br
/>Mas, quando plantadas inadequamente, as esp�ies podem resultar em transtornos em vez
de benef�ios. Para evitar problemas, a prefeitura oferece aux�io por meio do
<strong>DEPAV</strong>(Departamento de Parques e �eas Verdes), da
<strong>SEMAN</strong> (Secretaria de Meio Ambiente).<br /><br />Antes de plantar uma
�vore na cal�da ou quintal, o mun�ipe precisa entrar em contato com a Ouvidoria P�blica
(0800-112056). �A pessoa dever�informar detalhes como a largura da cal�da, se h�poste e
fia�o ou se a casa tem recuo. Todas essas interfer�cias v� determinar a escolha da esp�ie
apropriada�, disse o chefe do <strong>DEPAV</strong>, Jo� Cirilo.</p>
<p
style="text-align: justify;">Entre as �vores mais recomendadas para o meio urbano, de acordo
com a caracter�ticas do terreno, est� os ip�, resed�, c�sias, quaresmeiras, aroeiras,
manac�-da-serra e unhas-de-vaca.<br /><br />O interessado poder�requisitar o plantio pela
prefeitura ou retirar a muda indicada no Jardim Bot�ico Chico Mendes (Rua Jo� Fraccaroli
s/n�, Bom Retiro, Zona Noroeste). �necess�io residir em Santos e preencher um formul�io.
Quem quiser obter informa�es t�nicas pode ainda consultar um dos engenheiros agr�omos
do parque. O atendimento acontece � quartas-feiras, das 13h � 15h. Para isso �preciso fazer
agendamento pr�io pelo telefone 3203-6728.<br /><br /><strong>Podas e
remo�es</strong><br />�Podar, cortar, derrubar, remover ou sacrificar �vores pertencentes
�arboriza�o p�blica, depender�de pr�ia autoriza�o da Prefeitura Municipal de Santos�,
assim prev�o artigo 229 do C�igo de Posturas (lei 3.531/1968). Quem transgredir a norma
est�sujeito a multa de R$ 500,00 a R$ 4 mil. Solicita�es e den�ncias devem ser feitas pelo
telefone 0800-112056. O servi� de podas acontece regularmente no per�do de abril a
outubro. J�servi�s emergenciais s� realizados o ano inteiro.</p> <p style="text-align:
justify;">Mais informa�es acesse o site da <a href="http://www.santos.sp.gov.br/"
target="_blank">Prefeitura Municipal de Santos.</a></p> <p><a
href="http://www.santos.sp.gov.br" target="_blank"><img src="img/brasao_pms.jpg" border="0"
width="200" height="91" style="float: right;" /></a></p>
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