
A coluna de hoje traz dicas para 
plantio e manejo de árvores. 
Quem passa as orientações é um 
especialista no assunto, o associa-
do Wagner Guimarães, proprie-
tário da Tirol Plantas. Ele expli-
ca que o Pasárgada fica em uma 
área de transição do Cerrado para 
Mata Atlântica e as espécies típi-
cas desses biomas é que se dão 
melhor no condomínio: “Embaú-
ba, Pau d´óleo e Sibipiruna, espécies 
da Mata Atlântica, e Quaresmeiras, 
Ipês e Jacarandás, do Cerrado, são 
boas opções para o Pasárgada”. De-
pois de escolhida a espécie, a ár-
vore deve ser plantada em uma 
cova de duas a três vezes maior 
do que o vaso. A indicação é usar 
adubo solúvel como o 041408 ou 
adubo orgânico, 2 litros por cova, 
e 20 litros de condicionador de 
solo ou substrato para cada muda. 
“Junta-se um pouco de terra da cova, 
o adubo e o substrato e essa mistura 
é colocada de volta à cova”, orienta. 
Nos dois primeiros meses a irri-
gação deve ser diária, após esse 
período, a muda deve ser aguada 
dia sim, dia não. Uma última dica 
do Wagner é escorar a árvore caso 
ela seja plantada em local descam-
pado e de muito vento: “Uma boa 
medida é usar uma haste metálica ou 
um tutor de eucalipto para amparar 
a árvore”, aconselha.

Muitos associados toparam a pro-
posta e exercitaram o desapego, co-
locando à venda diversos produtos 
no Bazar do Desapega da ASPAS, 
que começou na quarta, 17, e vai até 
domingo, 21. A ideia é que 20% do 
valor de cada produto vendido fique 
para a associação, visando custear as 
despesas da Festa de Natal dos fun-
cionários. Quem passar pela sede da 
ASPAS vai encontrar roupas em óti-
mo estado, além de sapatos, bolsas, 
utensílios de cozinha e artigos de 
decoração. Estão à venda, também, 
dvd ś, roteadores e até uma bicicle-
ta ergométrica. Além de colaborar 
com a confraternização dos funcio-
nários da ASPAS, o bazar será útil a 
um outro grupo, formado por idosos 
de Contagem. A associada Ellen An-
drade juntou mais de 100 peças e o 

que arrecadar com as vendas vai doar 
para os idosos do Lar Maria Clara, 
onde trabalha como terapeuta ocupa-
cional: “O Lar se mantém apenas com 
doações, então o Bazar da ASPAS me 
ajudou a atingir dois objetivos, tanto co-
laborar com os idosos quanto contribuir 
para a confraternização dos funcioná-
rios da ASPAS”, comenta. O Bazar 
funciona sempre de 10 às 17h e vai 
até domingo. Participe!

E por falar em plantio, o Instituto Kai-
rós vai oferecer um Curso de Sistemas 
Agroflorestais, nos dias 26 e 27 de 
outubro, na sede da ONG, em Maca-
cos. A formação será ministrada pelo 
agrônomo Lucas Machado. O sistema 
agroflorestal usa as dinâmicas da natu-
reza para cultivar alimentos saudáveis, 
preservando o meio ambiente. Maiores 
informações pelo link www.facebook.
com/events/270654253567934/
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ConViver
ConVIVER bem também é pres-
tigiar os eventos culturais nos 
arredores de Pasárgada. Neste 
sábado, 20, tem uma série de ati-
vidades no C.A.S.A, Centro de 
Arte Suspensa Armatrux, no Vale 
do Sol. Inclusive o lançamento do 
livro “As Horas Esquecidas”, do 
jornalista e associado Chico Men-
donça, indicado ao prêmio Jabuti, 
na categoria conto. O lançamento 
acontece a partir das 11h e o Cen-
tro de Arte fica à Rua Himalaia, 
69, no Vale no Sol.
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