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Trabalhos que fazem bem
Alguns podem até achar que, nesses tempos modernos, em que ninguém tem tempo para nada,

os bordados, o croché, o tricô e outros trabalhos manuais estão fora de moda ou restritos a gerações
passadas. Pois estão enganados. As bancas de jornais mostram cada vez mais publicações nacionais
ou importadas que ensinam pontos, trazem motivos d'erentes e invenções variadas para facilitar a

vida das pessoas prendadas. Na Assembléia, muitas colegas têm esse hobby, que, além de prazeroso,
é muito produtivo.

U
ma terapia. Todo mundo tem
sempre a mesma resposta para

explicar o motivo de passar horas de-
bruçado sobre um trabalho manual qual-
quer. Sem dúvida, é uma atividade que
distrai e dá o prazer de ver o resultado
do que a gentê fez. 'Lêda Rozietto, da
Gerência de Comissões, aprendeu de
tudo um pouco. Ponto de cruz, ponto
cheio, tricô, crochê, ponto arraibío e; às
vezes,costura. A influência da mãe: que
também pinta, foi decisivã nessa voca-
ção. Quando ainda era estudante da
quinta série, Lêda já recebia encomen-
das de roupas de crochê para a boneca
Suzy, uma concorrente à altura da Barbie
que hoje encanta as meninas. Embora
atualmente não aceite mais encomen-
das, Lêda conta que tem sempre algum
trabalho encaminhado. "É uma terapia,
relaxa mesmo", confirma.

Para Lêda, .o mais importante é a
variação de cores e pbnto: "Se tiver
que fazer uma coisa igualzinha até o fi-
nal, não sai", ressalta. Uma dica impor-
tante é ter paciência e capricho. "Sem
isso, a tendência é fazer tudo depressa
demais e não ficar bem feito", comenta.
A tradição, ao que parece, vai continuar
de mãe para filha. Cynthia, única filha de
Lêda, não pode ver a mãe fazendo um
trabalho manual que logo se aproxima.
Aos seis anos, ela já está tomando con-
tato com os materiais usados na tape-
çaria.

A habilidade de Lêda reflete-se na
decoração da casa - com tapeçarias fei-
tas por ela - e já rendeu frutos para a
Gerência de Comissões. A partir de um
desenho feito pela colega Mônica de Sá
Fortes, ela usou a criatividade na escolha
de cores e materiais para confeccionar o
anjo e os sinos que enfeitaram o setor
para as festas de fim de ano.

Lêda e
Cynthia
tradição de
mãe para
filha

O
utra adepta dos trabalhos ma-
nuais é Ana Lúcia Neves Pimenta,

da Gerência de Documentação e Infor-
mação. Ela também aprendeu, com a
mãe, desde os nove anos, a fazer cro-
chê e ponto de cruz. Adulta, acrescen-
tou aos seus conhecimentos o ponto
arraiolo, que aprendeu com uma vizi-

Ana Lúcia "trabalho pronto é gratificante"

nha. Ana Lúcia conta que o interesse pela
atividade surgiu porque, além da distra-
ção, é gratificante ver o trabalho pronto.
"Gosto sempre de estar fazendo alguma
coisa", comenta. Ela aproveita a noite e
os finais de semana para seus trabalhos
favoritos:o croché e o ponto de cruz.
"O ponto arraiolo é mais pesado, leva
mais tempo, além de o material inco-
modar um pouco no calor. Em uma
semana faço um caminho de mesa de
croché, enquanto levo um mês para aca-
bar um tapete", explica. Como dicas para
os curiosos, estão a dedicação e a
perseve-rança.

Ana Lúcia e Lêda têm em comum a
preocupação com o resultado final.
Atualmente Ana Lúcia está trabalhando
em toalhinhas com ponto de cruz e, se
descobre um ponto errado, desmancha
e refaz. O hobby, segundo ela, exige
paciência e atenção, para não errar o
ponto, e muito capricho. A recompensa
é a casa decorada com peças bonitas a
custo baixo e, o melhor, feitas com
prazer.

Resultado final é gratificante
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