PROGRAMA ADOTE O VERDE
CARE-CS COORDENADORIA DE
ATENDIMENTO CENTRO SUL
RELATÓRIO TÉCNICO DE PAISAGISMO 01-2020
ÁREA: PRAÇA CAIRO
LOCALIZAÇÃO: Confluência das Ruas Mar de Espanha, Abre Campo e Matipó – Santo Antônio
ADOTANTE: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
CONVÊNIO: TERMO DE COOPERAÇÃO Nº01-042.624/18-32
DATA DA VISTORIA: 28/02/2020
N° DE PLACAS: 01 PLACA

A Prefeitura de Belo Horizonte, através da Coordenadoria de Atendimento Regional Centro
Sul e do Programa Adote o Verde, agradece a sua participação, cientes do importante papel
que vocês desenvolvem ao longo do ano e espera continuar esta parceria.
O objetivo desse trabalho é subsidiá-lo com informações sobre técnicas de jardinagem que
possam municiar as atividades dos profissionais ou empresas contratadas para execução das
tarefas.
DICAS DE VERÃO
O sol forte e as chuvas constantes estimulam o rápido crescimento das plantas e de ervas
daninhas, com isto a necessidade de manutenção das áreas, principalmente capina,
despraguejamento e poda de gramados, se torna mais frequente - ‘aplique produtos para
conter as ervas daninhas - SEMPRAN - herbicida não tóxico.
Durante as estiagens, aproveite para restaurar os canteiros, dividindo as touceiras muito
aglomeradas e retirando as flores murchas para estimular a formação de novos botões, além
de fazer boa adubação em todo o jardim com "Osmocote" - adubo de liberação lenta, e
"Tecnutre", adubo foliar’.
Apontamos a seguir observações sobre a situação atual da área adotada, algumas
sugestões e orientações:
A praça bem cuidada. Os equipamentos estão preservados. Vimos que as lixeiras foram
reformadas ou trocadas.
Ressalva para necessidade de adubação do gramado que se apresenta com falhas em vários
pontos. Aproveite o periodo de chuvas para corrigir as falhas. Necessário também refazer o
canteiro de lirio cujas mudas plantadas não se desenvolveram.

Para completar o bom visual da praça, recomendamos fazer a renovação da tinta do piso e
bancos, manter as cores presentes.

Belo Horizonte, 07de fevereiro de 2020.

_____________________________________

Coordenação de Atendimento Centro Sul
Patrícia Furtado Ferreira Lage

_________________________________
Selma Nunes Terra
Paisagista - Coordenadora

Obs.:
* Em casos de dúvidas, favor entrar em contato com a equipe do Programa Adote o Verde no telefone
(31) 3277-5112. Falar com Selma Terra; Gualter Loureiro, Lílian Kiefer ou pelo e-mail

averdecs@pbh.gov.br
* Apoio: Lílian Kiefer (estagiária de Engenharia Civil); Jairo Câmara (estagiário de Arquitetura e
Urbanismo).

