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Concepção de Propriedade Sustentável



A discussão do novo código florestal resultou em 
uma LEI com muitas distorções.



Vantagens da Reserva Florestal LegalVantagens da Reserva Florestal Legal

Manutenção de Biodiversidade;
Colabora na Regularização do Clima;
Fixação de Carbono em áreas em 
regeneração;
Estoque de madeiras;



Vantagens da Vantagens da ÁÁrea de Preservarea de Preservaçção ão 
PermanentePermanente

• Proteção de Nascentes e corpos hídricos;
(agrotóxicos, fertilizantes, assoreamentos)
Ligação de ambientes, corredores biológicos;
Alimentação da fauna aquática;
Fixação de taludes;



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• Alguns princípios:

I - reconhecimento das florestas 
existentes no território nacional e 
demais formas de vegetação nativa 
como bens de interesse comum a todos 
os habitantes do País; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 571, de 2012).



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012
Agora é assim

• I - afirmação do compromisso 
soberano do Brasil com a preservação das 
suas florestas e demais formas de 
vegetação nativa, bem como da 
biodiversidade, do solo, dos recursos 
hídricos e da integridade do sistema 
climático, para o bem estar das gerações 
presentes e futuras; (Incluído pela Lei nº
12.727, de 2012).

•



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• VI - responsabilidade comum de 
União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, em colaboração com a 
sociedade civil, na criação de políticas para a 
preservação e restauração da vegetação 
nativa e de suas funções ecológicas e sociais 
nas áreas urbanas e rurais; (Incluído pela Lei 
nº 12.727, de 2012).



• V - fomento à inovação para o uso 
sustentável, a recuperação e a preservação 
das florestas e demais formas de vegetação 
nativa; 

• VI - criação e mobilização de incentivos 
jurídicos e econômicos para fomentar a 
preservação e a recuperação da vegetação 
nativa, e para promover o desenvolvimento 
de atividades produtivas sustentáveis. 
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• Art. 2o As florestas existentes no 
território nacional e as demais formas 
de vegetação nativa, reconhecidas de 
utilidade às terras que revestem, são 
bens de interesse comum a todos os 
habitantes do País, exercendo-se os 
direitos de propriedade com as 
limitações que a legislação em geral e 
especialmente esta Lei estabelecem.



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

II - Área de Preservação Permanente - APP: área 
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, 
com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações 
humanas;



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

III - Reserva Legal: área localizada no interior de 
uma propriedade ou posse rural, delimitada nos 
termos do art. 12, com a função de assegurar o 
uso econômico de modo sustentável dos 
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a 
conservação e a reabilitação dos processos 
ecológicos e promover a conservação da 
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção 
de fauna silvestre e da flora nativa;



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

IV - Área rural consolidada: área de imóvel 
rural com ocupação antrópica preexistente a 
22 de julho de 2008, com edificações, 
benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris,
admitida, neste último caso, a adoção do 
regime de pousio;



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela 
explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor 
familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os 
assentamentos e projetos de reforma agrária, e que 
atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 
de julho de 2006;



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em 

zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, 

desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 
10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que 
tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 
50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que 
tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de 
largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que 
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;



• Na delimitação da APP na lei  12651/12 o 
ambiente restaurado cumpriria sua função 
ecológica, MAS...



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

Em função das disposições transitórias em seu sua seção II:

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente é
autorizada, exclusivamente, a continuidade das 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de 
turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de 
julho de 2008. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012)

PREJUDICANDO  A 
RESTAURAÇÃO DE 
AMBIENTES COM A 
FUNÇÃO ECOLÓGICA.



• NO DECRETO 7830/12  
• Art. 19. A recomposição das Áreas de 

Preservação Permanente poderá ser feita, isolada 
ou conjuntamente, pelos seguintes métodos:

• IV - plantio intercalado de espécies lenhosas, 
perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de 
ocorrência regional, em até cinquenta por cento da 
área total a ser recomposta, no caso dos imóveis a 
que se refere o inciso V do caput do art. 3º da Lei 
nº 12.651, de 2012. 



Art. 2Art. 2ºº da da Lei 9.985 Lei 9.985 de 18 de julho de 2000de 18 de julho de 2000

• RECUPERAÇÃO: restituição de um 
ecossistema ou de uma população silvestre 
degradada a uma condição não degradada, 
que pode ser diferente de sua condição 
original.

• RESTAURAÇÃO: restituição de um 
ecossistema ou de uma população silvestre 
degradada o mais próximo possível da sua 
condição original.



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

Art. 61-A...
... § 1o Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) 

módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente ao longo de 
cursos d’água naturais, será obrigatória a 
recomposição das respectivas faixas marginais em 5 
(cinco) metros, contados da borda da calha do leito 
regular, independentemente da largura do curso 
d´água... (Dedcreto 7830/12)

E ASSIM SUCESSIVAMENTE:



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

§ ÁREA LARGURA DO LEITO DO RIO
(cursos d´água)

FAIXA À
RECOMPOR 

(m)
1º ATÉ 1  MOD. 

FISCAL
INDEPENDENTE DA LARGURA 5,0

2º > 1 M.F. até 2 M.F. INDEPENDENTE DA LARGURA 8,0

3° > 2 M.F. até 4 M.F. INDEPENDENTE DA LARGURA 15,0

4º I >4 M.F. até 10 M. F Até 10 metros 20,0

4° II Demais casos x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Metade do leito
30 ,0  à 100,0

Áreas consolidadas faixas a serem recompostas:



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• § 5o Nos casos de áreas rurais consolidadas 
em Áreas de Preservação Permanente no 
entorno de nascentes e olhos d’água 
perenes, será admitida a manutenção de 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo 
ou de turismo rural, sendo obrigatória a 
recomposição do raio mínimo de: (Decreto 
7830)



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• I - 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de 
até 1 (um) módulo fiscal; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 571, de 2012).

• II - 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área 
superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) 
módulos fiscais; e (Incluído pela Medida Provisória 
nº 571, de 2012).

• III - 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área 
superior a 2 (dois) módulos fiscais. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 571, de 2012).



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

§ 6o Para os imóveis rurais que possuam 
áreas consolidadas em Áreas de 
Preservação Permanente no entorno de 
lagos e lagoas naturais, será admitida a 
manutenção de atividades 
agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de 
turismo rural, sendo obrigatória a 
recomposição de faixa marginal com 
largura mínima de: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 571, de 2012).



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• I - 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de 
até 1 (um) módulo fiscal; 

• II - 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área 
superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) 
módulos fiscais; 

• III - 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área 
superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) 
módulos fiscais; e

• IV - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área 
superior a 4 (quatro) módulos fiscais. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 571, de 2012).



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

§ 9o A existência das situações previstas 
no caput deverá ser informada no CAR
para fins de monitoramento, sendo 
exigida, nesses casos, a adoção de 
técnicas de conservação do solo e da 
água que visem à mitigação dos 
eventuais impactos. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 571, de 2012).



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

§ 10. Antes mesmo da disponibilização 
do CAR, no caso das intervenções já
existentes, é o proprietário ou possuidor 
responsável pela conservação do solo 
e da água, por meio de adoção de boas 
práticas agronômicas. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 571, de 2012).



Processos ErosivosProcessos Erosivos



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• § 11. A realização das atividades 
previstas no caput observará critérios 
técnicos de conservação do solo e da 
água indicados no PRA previsto nesta 
Lei, sendo vedada a conversão de 
novas áreas para uso alternativo do 
solo nesses locais. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 571, de 2012).



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012
• § 13. A recomposição de que trata este artigo poderá

ser feita, isolada ou conjuntamente, pelos seguintes 
métodos:

• I - condução de regeneração natural de 
espécies nativas; 

• II - plantio de espécies nativas; com a 
condução da regeneração natural de espécies 
nativas; 

• IV - plantio de espécies lenhosas, perenes ou 
de ciclo longo, sendo nativas e exóticas, no 
caso dos imóveis a que se refere o inciso V do 
caput do art. 3º. (pequena propriedade ou posse 
rural familiar)



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural -
CAR, no âmbito do Sistema Nacional de 
Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, 
registro público eletrônico de âmbito 
nacional, obrigatório para todos os imóveis 
rurais, com a finalidade de integrar as 
informações ambientais das propriedades e 
posses rurais, compondo base de dados 
para controle, monitoramento, planejamento 
ambiental e econômico e combate ao 
desmatamento.



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• § 1o A inscrição do imóvel rural no CAR deverá
ser feita, preferencialmente, no órgão ambiental 
municipal ou estadual, que, nos termos do 
regulamento, exigirá do possuidor ou proprietário:

• I - identificação do proprietário ou possuidor 
rural;

• II - comprovação da propriedade ou posse;



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

III - identificação do imóvel por meio de planta e 
memorial descritivo, contendo a indicação das 
coordenadas geográficas com pelo menos um 
ponto de amarração do perímetro do imóvel, 
informando a localização dos remanescentes de 
vegetação nativa, das Áreas de Preservação 
Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas 
consolidadas e, caso existente, também da 
localização da Reserva Legal.



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• Art. 59. A União, os Estados e o Distrito 
Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, 
contado a partir da data da publicação desta 
Lei, prorrogável por uma única vez, por igual 
período, por ato do Chefe do Poder 
Executivo, implantar Programas de 
Regularização Ambiental - PRAs de posses e 
propriedades rurais, com o objetivo de 
adequá-las aos termos deste Capítulo.



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• § 1o Na regulamentação dos PRAs, a União 
estabelecerá, em até 180 (cento e oitenta) 
dias a partir da data da publicação desta Lei, 
sem prejuízo do prazo definido no caput, 
normas de caráter geral, incumbindo-se aos 
Estados e ao Distrito Federal o detalhamento
por meio da edição de normas de caráter 
específico, em razão de suas peculiaridades 
territoriais, climáticas, históricas, culturais, 
econômicas e sociais, conforme preceitua o 
art. 24 da Constituição Federal.



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• § 2o A inscrição do imóvel rural no CAR é
condição obrigatória para a adesão ao PRA, 
devendo esta adesão ser requerida pelo interessado 
no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da 
implantação a que se refere o caput, prorrogável 
por uma única vez, por igual período, por ato do 
Chefe do Poder Executivo.



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a 
implantação do PRA em cada Estado e no Distrito 
Federal, bem como após a adesão do interessado 
ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o 
termo de compromisso, o proprietário ou 
possuidor não poderá ser autuado por infrações 
cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à
supressão irregular de vegetação em Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de 
uso restrito.



DECRETO NDECRETO Nºº 7.029, DE 10 DE 7.029, DE 10 DE 
DEZEMBRO DE 2009.DEZEMBRO DE 2009.

Institui o Programa Federal de Apoio 
à Regularização Ambiental de Imóveis 
Rurais, denominado “Programa Mais 
Ambiente”, e dá outras providências.

Prazo de até três anos para a adesão dos 
beneficiários, contados a partir da data da 
publicação do Decreto.



SISLEGSISLEG

No Paraná existe o SISLEG, 
SISTEMA DE MANUTENÇÃO, 
RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA 
RESERVA FLORESTAL LEGAL E ÁREAS 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, 
instituído através do  Decreto Estadual 
3.320 /2004; o qual deverá se adaptar as 
normas federais.



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

“ Em suma, ainda há um prazo de até 02 anos 
para os estados implementarem os sistemas 
de Cadastro e  Programa de Regularização 
Ambiental, e até mais 02 anos a partir da 
implementação do mesmo para os 
proprietários se regularizarem”

“ Há uma forma de anistia provisória para fins 
de regularização das questões relativas a 
Reserva legal e Área de Preservação 
permanente”



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• Da Delimitação da Área de Reserva Legal
• Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área 

com cobertura de vegetação nativa, a título 
de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação 
das normas sobre as Áreas de Preservação 
Permanente, observados os seguintes 
percentuais mínimos em relação à área do 
imóvel:



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012
• Das Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal 
• Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural 

que detinha, em 22 de julho de 2008, área de 
Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido 
no art. 12, poderá regularizar sua situação, 
independentemente da adesão ao PRA, adotando as 
seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: 

• I - recompor a Reserva Legal; 
• II - permitir a regeneração natural da vegetação na 

área de Reserva Legal; 
• III - compensar a Reserva Legal. 



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

§ 2o A recomposição de que trata o inciso I do 
caput deverá atender os critérios estipulados 
pelo órgão competente do Sisnama e ser 
concluída em até 20 (vinte) anos, 
abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 
1/10 (um décimo) da área total necessária à
sua complementação. 



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• § 3o A recomposição de que trata o inciso I do 
caput poderá ser realizada mediante o plantio 
intercalado de espécies nativas e exóticas, em 
sistema agroflorestal, observados os seguintes 
parâmetros: 

• I - o plantio de espécies exóticas deverá ser 
combinado com as espécies nativas de ocorrência 
regional; 

• II - a área recomposta com espécies exóticas não 
poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da 
área total a ser recuperada. 



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• § 4o Os proprietários ou possuidores do 
imóvel que optarem por recompor a 
Reserva Legal na forma dos §§ 2o e 3o 
terão direito à sua exploração 
econômica, nos termos desta Lei. 



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• § 5o A compensação de que trata o inciso III 
do caput deverá ser precedida pela inscrição 
da propriedade no CAR e poderá ser feita 
mediante: 

• I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental -
CRA; 

• II - arrendamento de área sob regime de 
servidão ambiental ou Reserva Legal; 



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• III - doação ao poder público de área 
localizada no interior de Unidade de 
Conservação de domínio público pendente 
de regularização fundiária; 

• IV - cadastramento de outra área equivalente 
e excedente à Reserva Legal, em imóvel de 
mesma titularidade ou adquirida em imóvel 
de terceiro, com vegetação nativa 
estabelecida, em regeneração ou 
recomposição, desde que localizada no 
mesmo bioma. 



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• § 6o As áreas a serem utilizadas para 
compensação na forma do § 5o deverão: 

• I - ser equivalentes em extensão à área da Reserva 
Legal a ser compensada; 

• II - estar localizadas no mesmo bioma da área de 
Reserva Legal a ser compensada; 

• III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas 
identificadas como prioritárias pela União ou 
pelos Estados. 



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

§ 7o A definição de áreas prioritárias de que 
trata o § 6o buscará favorecer, entre outros, 
a recuperação de bacias hidrográficas 
excessivamente desmatadas, a criação de 
corredores ecológicos, a conservação de 
grandes áreas protegidas e a conservação 
ou recuperação de ecossistemas ou 
espécies ameaçados. 



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• § 8o Quando se tratar de imóveis públicos, a 
compensação de que trata o inciso III do 
caput poderá ser feita mediante concessão 
de direito real de uso ou doação, por parte da 
pessoa jurídica de direito público proprietária 
de imóvel rural que não detém Reserva Legal 
em extensão suficiente, ao órgão público 
responsável pela Unidade de Conservação 
de área localizada no interior de Unidade de 
Conservação de domínio público, a ser 
criada ou pendente de regularização 
fundiária. 



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• § 9o As medidas de compensação 
previstas neste artigo não poderão ser 
utilizadas como forma de viabilizar a 
conversão de novas áreas para uso 
alternativo do solo. 



Lei 12651 / 2012Lei 12651 / 2012

• Art. 67. Nos imóveis rurais que 
detinham, em 22 de julho de 2008, área 
de até 4 (quatro) módulos fiscais e que 
possuam remanescente de vegetação 
nativa em percentuais inferiores ao 
previsto no art. 12, a Reserva Legal 
será constituída com a área ocupada 
com a vegetação nativa existente em 
22 de julho de 2008, vedadas novas 
conversões para uso alternativo do 
solo. 



Critérios para estabelecer a 
reserva legal

 Escolher a área com vegetação nativa de maior 
importância ecológica;

 Escolher áreas de vegetação contínua ou que 
façam conexão com as APPs e/ou outras 
reservas legais;

 A localização da área deve ser aprovada pelo 
órgão ambiental estadual.



RECUPERAÇÃO DA RESERVA 
LEGAL

1.  UTILIZANDO  ESPÉCIES  NATIVAS
•Através do plantio de espécies  variadas;
•Através do abandono da área e 
aproveitamento da regeneração natural;



2.  UTILIZANDO ESPÉCIES EXÓTICAS

Nas pequenas propriedades ou posses    
rurais familiares podem ser utilizadas 
espécies exóticas de árvores frutíferas, 
ornamentais ou industriais cultivadas em 
consórcio com espécies arbóreas nativas 
de forma permanente, em SISTEMA 
MULTIESTRATA.









COMPENSAÇÃO  DE  RESERVA  
LEGAL

A regra é que todos os imóveis rurais tenham 
sua reserva legal porém, a compensação, por 
outra área equivalente em importância 
ecológica e extensão é permitida, desde que os 
imóveis pertençam à mesma Bacia Hidrográfica, 
Bioma e Grupo de Municípios.



EXIGÊNCIAS  PARA  A  COMPENSAÇÃO
 As APP’s do imóvel que vai ceder e do que vai receber a 

reserva legal, devem estar preservadas ou em processo de 
restauração; 

 As APP’s do imóvel que vai ceder e do que vai receber a 
reserva legal, devem estar preservadas ou em processo de 
restauração; 

 Imóveis localizados, mesmo que em parte, em áreas prioritárias 
não poderão receber reserva legal;

 Proprietários que suprimiram vegetação nativa após 
dezembro/98, sem autorização, não poderão se beneficiar da 
compensação. 



ÁREAS  PRIORITÁRIAS  PARA  
CONSERVAÇÃO  DA  

BIODIVERSIDADE

 Entorno das unidades de conservação de proteção integral; 

 Interior das APAs;

 Uma faixa de 5 km a partir das margens dos rios que compõem 
os corredores de biodiversidade.















ConsideraConsideraçções Finaisões Finais
• - O NOVO CÓDIGO FLORESTAL, TROUXE A LUZ 

UMA NOVA REALIDADE, NA QUAL SE DIMINUI AS 
ÁREAS A SEREM PRESERVADAS OU 
CONSTITUÍDAS COM FLORESTAS, DIMINUINDO A 
POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 
MAIS SUSTENTÁVEIS.



ConsideraConsideraçções Finaisões Finais
Cabe a cada um dos participantes deste 
evento, se empenhar para que as áreas 
que restaram para constituir reservas 
legais e APP´s, sejam efetivadas no mais 
breve espaço de tempo possível, e 
implementadas com a qualidade a qual o 
meio ambiente e a sociedade merecem.



ConsideraConsideraçções Finaisões Finais
• Agradecimento ao Colega da EMATER
• Eng. Agr. MSc. Alfredo Braz da Costa Alemão 

• Agradecimento ao Ministério Público pela oportunidade de 
debater tão importante tema.



Muito Obrigado !!Muito Obrigado !!

Eng. Agrônomo Ricardo Moraes Witzel

Contato:

ricardowitzel@adapar.pr.gov.br

Fone: (45) 3378-2355


