
Regulamento: Arborização

A natureza é uma dádiva de Deus para uso comum de toda a humanidade. A 
manutenção do seu equilíbrio é dever e compromisso de todos. Os cuidados 
que  devemos  ter  com  o  meio  ambiente  não  pode  se  restringir  a  poucas 
pessoas ou em algumas épocas. Frequentemente somos chamados a refletir 
sobre as consequências danosas que poderemos experimentar no futuro se 
não tivermos cuidados com o meio ambiente.

Os aspectos naturais da Sede Campestre de nosso Clube são uma pequena 
porção deste maravilhoso universo que todos os associados têm o privilégio de 
usufruir.

Neste espaço, o Dorense tem detalhado cuidadosamente o regulamento dos 
diversos departamentos do Clube para bem informar os associados e também 
para melhor disciplinar o uso dos mesmos. O Departamento de Arborização e 
Preservação da Natureza talvez seja o setor com menor número de normas a 
prescrever.  A  grande  diretriz  que  se  estabelece  é  conservar  a  natureza, 
melhorar  cada  vez  mais  suas  condições  para  que  todo  o  associado  possa 
desfrutá-la da melhor forma possível, sem causar-lhe prejuízos.

As diversas obras e quadras espalhadas em nossa Sede Campestre formam um 
conjunto harmonioso que certamente orgulha a cada associado do Clube. É 
preciso,  porém, que as  condições  naturais  sejam preservadas  para que do 
equilíbrio entre o natural com artificial possamos buscar as condições ideais 
para nosso lazer.

O Departamento de Arborização e Preservação da Natureza tem como principal 
meta, em sua área de atuação, fazer todo o esforço possível para oferecer 
muita sombra, muito verde, muitas e belas flores para que o associado possa 
aproveitar este conforto buscando o relax tão necessário a todos nós.

Canteiros de grama, flores e arbustos de diversas espécies dão um requinte e 
colorido especial que se somam às diversas obras do Clube.

Felizmente  constatamos  que  nossos  associados  têm  bem  presente  a 
consciência  de  colaborar  para  conservar  nossa  Sede  Campestre,  nossos 
jardins.  A  todos  nós  cabe  a  responsabilidade  de  zelar  por  este  local  que 
seguramente é um dos mais belos e invejáveis pontos turísticos da região.


