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Dois mil metros de verde
Reformas assinadas pelo paisagista Burle Marx vão mudar os jardins da Assembléia

A Assembléia, nos últimos tempos,
está em "clima" de reforma total. No
momento, ainda estão em curso as obras
no andar SE e, em breve, será a vez dos
jardins. Os quase dois mil metros quadra-
dos de área verde que circundam o Palá-
cio da Inconfidência passarão por signi-
ficativas reformas, idealizadas pelo pai-
sagista Roberto Burle Marx, morto re-
centemente, também responsável pelo

Wílson Pacheco novo "visual" da Praça Carlos Chagas.
e Sergio Luís	Desde a construção da nova sede docuidam dos
jardins da	Legislativo mineiro, em 1972, o traçado
Assembléia	original não foi substancialmente altera-

do, sofrendo apenas retoques na sua con-
cepção paisagística. O novo jardim re-
serva surpresas aos olhos, como a inclu-
são de margaridas, dos lírios e de outras
palmeiras. Tudo bem tropical - marca
registrada do famoso idealizador.

Uma dupla de jardineiros, que tra-
balha subordinada à Gerência Operacio-
nal de Serviços Gerais, e coordenada pela
funcionária Rosilene Guedes, a Rose, do
Centro de Apoio Audiovisual, é atual-
mente responsável pela manutenção des-
sa área verde. Diáriamente fazem a "ca-
tação", removendo papéis, folhas secas e
tocos de cigarro — a praga mais resisten-
te dos jardins da Casa. Além dos cuida-
dos com a limpeza, a equipe faz a poda de
plantas e flores, com freqüência, e pulve-
riza fungicidas periodicamente.

"E uma higiene mental lidar com as
plantas", atesta o jardineiro Sérgio Luís
Silveira Alves, 32 anos, sete de profis-
são, sem deixar de reconhecerque, embo-
ra muito agradável, a atividade é respon-
sável por um desgaste físico considerá-
vel, pois ele trabalha constantemente cur-
vado e sob sol. Com experiência de 22
anos em jardins, Wilson Pacheco Lopes,
42 anos, é taxativo: "é uma profissão
muito boa e bonita", sem deixar de con-

cordar com o colega sobre o desgaste.
"A natureza é perfeita", opina Rosi-

lene Guedes, adepta da filosofia zen-
budista e ecologista de carteirinha, desde
a época em que a "onda verde" ainda não
tinha se transformado em moda. "Apre-
cio a natureza e o verde não só pela beleza
estética", esclarece, "mas também pelo
ritmo e paz que eles nos trazem". Essa
concepção também está presente nos ar-
ranjos florais que estão distribuídos nos
salões Nobre e Oficial, na Capela e no
Plenário, em dias de solenidade, também
feitos por Rose. Em cada arranjo que faz,
procura trabalhar não só o "belo pelo
belo", mas, sim, o belo pelo bem que o
arranjo trará ao ser humano em termos de
energização do ambiente.
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Metassequola completa um ano de vida
Os jardins da Assembléia reser-

vam algumas curio-
sidades interessan-
tes, como é ocaso da
milenar metasse-
quóia— a árvore sím-
bolo do Japão - que
hoje se encontra pre-
servada, próxima ao
Salão Nobre, em
uma redoma de fer-
ro. A espécie, plan-
tada na solenidade
para marcar a passa-
gem do Dia Mundial
do Meio Ambiente,
no ano passado, sim-
boliza a união entre
os povos. A muda
chegou à Assembléia
por intermédio does-
critor mineiro Már-

cio Eustáquio Guimarães, que a rece-
beu das mãos do pro-
fessor Seiei Toyama,
catedrático daUniver-
sidade de Totori do
Japão e famoso por
coordenar projetos de
reflorestamento.

Uma outra curi-
osidadeé que, na mes-
ma ocasião, o Minas
Tênis Clube e a Câ-
mara Municipal de
Belo Horizonte tam-
bém foram premiados
com mudas de metas-
sequóia, só que nes-
ses locais ela não so-
breviveu. "Tenho cer-
teza de que aqui ela
recebeu tratamento

• especial", garante Ro-

silene Guedes. A "plantinha" cresce a
olhos vistos. O intermediário da doa-
ção, MárcioEustáquio,já solicitou uma
muda do exemplar da Assembléia, para
que seja plantada no Palácio da Liber-
dade, no próximo dia 21 - data em que
se comemora o Dia da Árvore.

A metassequóia é uma árvore que
pode chegar a 50 metros de altura, e seu
tronco pode atingir quatro metros de
diâmetro. A espécie foi encontrada du-
rante uma expedição norte-americana,
na China, depois da Segunda Guerra
Mundial.

Os americanos realizaram a repro-
dução das sementes da metassequóia e
doaram uma das mudas ao imperador
Hiroito. A muda foi plantada pelo im-
peradorjaponês nosjardins do Palácio
Imperial, pouco depois que as cidades
de Hiroshima e Nagasaki foram des-
truídas pelas bombas atômicas.


