Flores dos canteiros em locais públicos realçam a beleza de Maringá
Sex, 28 de Agosto de 2015 11:25 -

A menos de um mês do início da primavera, Maringá já está sendo contemplada com todo o
vigor e encantamento que as flores plantadas em espaços públicos oferecem a seus
moradores e visitantes.
O clima com temperaturas amenas e a umidade predominante neste período do ano
contribuem para que os canteiros centrais das avenidas e as floreiras das praças apresentem
todo seu esplendor e potencial atrativo para quem trafega tanto no centro quanto nos bairros
da cidade.
Na área central, por exemplo, destacam-se as begônias, beijinhos, tagetes e
kananxuês que ornamentam os canteiros centrais das avenidas Tiradentes, Herval, Duque de
Caxias, Paraná, XV de Novembro e São Paulo.
A beleza das flores é realçada pela conservação da grama esmeralda que foi plantada para...
substituir o antigo pavimento em concreto dos canteiros; a manutenção e poda de tamareiras,
flamboyants e demais variedades de árvores que prevalecem entre as pistas.
As praças e
avenidas centrais também recebem serviços permanentes de capina, poda e desbarra de
árvores, varrição de calçadas e pintura de meios-fios.
Os arcos com floreiras compõem o paisagismo em toda a área ao redor da Catedral Basílica
Menor de Nossa Senhora da Glória, estendendo-se ao Centro de Convivência Comunitário
com seu espaço gramado sempre bem cuidado, canteiros com palmeiras imperiais e as
cascatas de flores que se derramam dos grandes vasos ornamentais em torno do Paço
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Municipal.
“Além da primavera que se aproxima, também procuramos adotar uma ação estratégica para
que o resultado final desse trabalho de jardinagem e paisagismo atingisse seu ápice no período
do feriado de 7 de Setembro, quando aumenta o número de visitantes na cidade”, explica o
secretário de Serviços Públicos , Durvalino Lopes de Macedo. (foto Roberto Furlan)
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