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espaço disponível (vejaquadrones-

ta página). Os servidores também

podem se apropriar de alguns

"segredinhos" para deixarem suas

plantas mais bonitas —seja na prima-

vera ou nos outros meses do ano.

Paisagemfaz bem ao espírito

C::tidiano
Verde que te quero verde

Na primavera, servidores ensinam como cuidar das plantas

D
izem que o verde acalma, estimula a

criatividade e traz paz de espírito. Para

muftossdodaAmbqtd

podem ser somadas a uma outra: estar em

contato com a natureza faz com que esqueça-

mos os problemas, ainda quetemporariarnente,

e enxerguemos o mundo de uma forma mais

bonita. A primavera, que tem início este mês,

temo mérito de despertaresse sentimento em

"Eu converso com as flores e plantas, dou

bom-dia e agradeço por elas estarem tão

bonita", enfatiza a servidora Dolaci Mendes da

Silva, que cuida dos vasos espalhados pelas salas

e corredores da Assembléia. Em casa, a privi-

legiadafuncionáriatem várias samambaias, além

de pés de laranja, limão, mamão e manga Para

Dolaci, apreciar o verde ajuda a aliviar as

tensões. 'Muitas pessoas ficam preocupadas em

ganhar dinheiro e esquecem que a vida

tem coisas muito bonitas", ensina

A mesma opinião tem o segurança Gil-

cada um. 'Nessa época, uma das árvores que

mais gosto de veréo ipê amarelo. Ele se destaca

de longe. É um espetáculo", ilustra o jardineiro

Sérgio Luiz Silveira Alves, que trabalha há cinco

anos na Assembléia, resumindo o que a prima-

vera provoca nas pessoas.

É também nessa estação que as plantas

costumam precisarde mais cuidados, devido ao

clima seco, vento e à poeira. Sérgio e seu

companheiro de profissão, Wilson

Pacheco Lopes, aproveitam para

daraigumas dicas aos serdoque

son Orlando Rodrigues da Silveira, que co-

meçou a mexer com plantas quando exerceu

a função de síndico do prédio onde mora "Era

preciso administrar espaços como o jardim",

lembra Colocar a mão na terra, no entan-

to, não foi possível naquela época nem agora,

porque Gilson tem pouco tempo para

se dedicar a esse tipo de atividade. Mas

garante que, se pudesse, teria muitas

plantas em casa. Atualmente, o verde

se restringe a violetas, cultivadas pela esposa,

Márcia

REDOBRE OS CUIDADOS
• É Preciso molhar bem as folhas para retirar a

poeira, comum nessa época de clima seco.

• Ágüe as plantas pela manhã e à tarje,
sempre que o sol estiver mais fraco.
Pela manhã, a água tem o beneficio adicional
de remover o sereno da noite, que pode
"queimar" as plantas sob a ação do sal forte.

• As flores devem ser molhadas delicadamente,
senão podem cair com facilidade.

• Tome cuidado com as pragas, como lagartas e
purgão (uma espécie de piolho branco).
O combate deve ser feita com
inseticidas específicos.

• A primavera se destaca pelo clima quente e
seco e pelo vento. A terra, por isso, fica
ressecada. Para resolver o problema,
revire-a com uma cavadeira ou uma
enxadinha. A terra vai ficar fofo e
conseguirá reter melhoro umidade.

DICAS IMPORTANTES
• A poda de árvores frutíferos  é mais bem-

sucedida, quando feita na lua cheia de agosto
e, daí em diante, de três em três meses.
A poda deve ser feita 10cm além do tronco,
em diagonal.

• Terra queimada traz benefícios. Você pode
consegui-Ia em lotes vagos, onde houve
queima de lixo. Coloque-o aos pés da planta.

• Areia pode ser uma boa aliada, principalmente
em vasas com bicas-de-papagaio,
samambaia e cáctus. Coloque 50%
de areia e SO% de terra no vaso.

• Colocar brita no fundo dos vasos ou das
jardineiras (que ficam nas janelas dos
apartamentos) serve como dreno.

• Escolhera planta apropriada é o segredo paro
quem quer ter um pouco de verde em casa,
mas não tem muito espaço ou tempo.
Samambaias não dão trabalho e ficam bem
em vasos ou em xaxim. Hortênsias,
violetas e cáctus também são boas opções.

- gostam de cultivar plantas em casa
• s.	 '	e aqueles que tem vontade de

encher o apartamento de verde,

I	 mas não tem muito tempo nem
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