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Meio Ambiente realiza manutenção das áreas verdes de
Vitória da Conquista
Date : 25-02-2013

A preservação das áreas verdes está entre as atribuições da Prefeitura Municipal de Vitória da
Conquista. A cidade possui, em seu perímetro urbano, 46 praças públicas e 18 canteiros
centrais localizados em avenidas. Todo esse conjunto, que se localiza do início da Avenida
Olívia Flores até o extremo oeste do perímetro urbano, está sob os cuidados permanentes da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e sua equipe de aproximadamente 50 jardineiros.
Entre eles, 20 se responsabilizam pelas praças e avenidas, onde fazem o serviço completo:
poda de árvores, adubação, replantio, limpeza e caiação dos meios-fios, etc. Os outros
profissionais estão distribuídos por outros setores nos quais existem áreas verdes, como o
Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), a Lagoa das Bateias e a Serra do Periperi.

Na tarde dessa sexta-feira, 22, parte da equipe esteve nos jardins da Avenida Olívia Flores. Ao
retornar do trabalho, o tributarista Paulo Hiran viu de perto o trabalho dos jardineiros, na área
em frente à sua casa. “É um bem da humanidade, e deve mesmo ser preservado”, observou.
“Sou a favor dessa preservação. Não se trata de uma despesa, mas de um investimento”,
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acrescentou Hiran, um dos primeiros moradores da Olívia Flores, para onde se mudou há 32
anos.
Apoio da população – Segundo a coordenadora municipal de Meio Ambiente, Luzia Vieira, o
trabalho de preservação das áreas verdes é essencial, mas necessita ainda de outro
complemento: é necessário, segundo ela, que os transeuntes tenham a consciência de que
objetos já sem utilidade não devem ser descartados nos espaços públicos. “Precisamos
também do apoio das pessoas que moram e passam por esses locais”, diz. “Se não tivermos
esse apoio, não será possível preservar o trabalho feito pela Secretaria de Meio Ambiente”.
Doação de mudas – Além do trabalho de preservação, a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente incentiva o plantio de novas árvores. Há uma equipe de jardineiros que atua no Horto
Florestal Vilma Dias e se dedica

exclusivamente à produção de mudas, que podem ser doadas à população ou ir para as praças
públicas da cidade. Quem se interessar por adquirir uma muda, deve se dirigir à sede do Horto,
na Rua Guilhermino Novaes, s/n, bairro Conquistinha (próximo à entrada do Condomínio
Residencial Caminho do Parque), das 8h às 12h e das 14h às 17h. Mais informações podem
ser obtidas através do telefone 3422-8143.
Além de receber a muda, de forma gratuita, a pessoa ainda tem acesso a toda uma assessoria
técnica por parte da equipe, a respeito dos cuidados a serem observados e das condições
ideais para que a planta se desenvolva normalmente.
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