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DIVULGAÇÃO 

PROGRAMA GENTILEZA URBANA 

“UM CARRO A MENOS / UMA ÁRVORE A MAIS!” 

MICROAMBIENTES URBANOS 
 

O Programa Gentileza Urbana procura criar pequenos espaços nas ruas e avenidas do Centro para 
ampliar as possibilidades de estar, lazer, permeabilidade e biodiversidade. 

As ações têm como objetivo utilizar o espaço de uma vaga de estacionamento de carro, no leito das 
vias, para criar um microambiente diferenciado. Estes espaços vão contar com uma árvore, uma 
palmeira ou arbustos ornamentais, inseridos em um “jardim de chuva” que irá “colher” as águas na 
cidade e minimizar os efeitos de alagamentos e de poluição difusa nas vias públicas. 

São pequenos espaços gentis, em locais de interesse, que possam cumprir funções culturais, 
ecossistêmicas, paisagísticas, lúdicas e esportivas. Exemplos de sustentabilidade ao alcance da 
população que a Subprefeitura Sé quer transformar em modelos ambientais em microescala. 

São inúmeras as vantagens, participe! Solicite seu microambiente. 
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INFORMAÇÃO 

PROGRAMA GENTILEZA URBANA 

“UM CARRO A MENOS / UMA ÁRVORE A MAIS!” 

MICROAMBIENTES URBANOS 
 

O Programa Gentileza Urbana procura criar pequenos espaços nas ruas e avenidas do Centro para 
ampliar as possibilidades de estar, lazer, permeabilidade e biodiversidade. 

As ações têm como objetivo utilizar o espaço de uma vaga de estacionamento de carro, no leito das 
vias, para criar um microambiente diferenciado. Estes espaços vão contar com uma árvore, uma 
palmeira ou arbustos ornamentais, inseridos em um “jardim de chuva” que irá “colher” as águas na 
cidade e minimizar os efeitos de alagamentos e de poluição difusa nas vias públicas. 

São pequenos espaços gentis, em locais de interesse, que possam cumprir funções culturais, 
ecossistêmicas, paisagísticas, lúdicas e esportivas. Exemplos de sustentabilidade ao alcance da 
população que a Subprefeitura Sé quer transformar em modelos ambientais em microescala. 

A sua Rua foi selecionada para receber um microambiente urbano, parabéns! 

Endereço:________________________________________________________________ 
Modalidade:______________________________________________________________ 
Início:________________________ Fim:_______________________________________ 
Responsáveis:_____________________________________________________________ 
 

 


