
Na reforma, o local recebeu tratamento especial, ganhando leveza e
amplitude

n.ecologia
Primavera encontra] ardins da

Assembléia renovados ô

A primavera está chegando, e a Assembléia está de cara nova. A reforma nos
jardins termina este mês, e a expectativa é de que em setembro do próximo ano
eles estejam totalmente floridos, pois as plantas estão em fase de crescimento. A
idéia da mudança dolayoutfoi iniciativa da servidora Rose Guedes, da Área
de Serviços Gerais, paisagista que não se conformava com as cercas de arame em
volta dos jardins e com as palmeiras pintadas de branco.

Projeto foi
inspirado na obra

de Burle Marx

Vista dos jardins da pane de trás da Alemg, que tinham ón'ores altas
e precisavam de cuidados

projeto de reforma feito por Rose foi ins-'CJ pirado na concepção paisagística do cario-
ca Roberto Burle Marx e começou a ser implan-
tado há aproximadamente dois anos. Para fazer o
projeto, a servidora visitou os Jardins Botânicos
do Rio de Janeiro e de São Paulo, a Universidade
Nacional do México, o viveiro de plantas de
Brasília, além do escritório e do sítio de Burle
Marx.
Primeiro Mundo - Rose conta que manteve
quase todas as plantas, retirando apenas algumas
trepadeiras acumuladas nas grades das 'vias de aces-
so. A aquisição de novas espécies - rhoeo

spatacea, pi/ca cardiere, a/püiea purpurata,
eranthemo, ixora, bromé/is, spatMi/um - res-

peitou o estilo de Burle Marx: todas de origem
brasileira e de fácil manutenção. Foi colocado, tam-
bém, um depósito de água no jardim, para fazer 
irrigação - que é toda automatizada. Coisa de
Primeiro Mundo", orgulha-se.

Segundo Rose, o projeto foi sendo implanta-
do de acordo com as possibilidades financeiras
da Casa. Ela enfatiza o fato de não terem sido
feitas contratações para a execução das obras. A
equipe de seis jardineiros é toda da Assembléia.
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