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Vida em forma 
de minijardim
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Quem pensa que é preciso de uma casa com 
pátio imenso para ter um belo jardim, está 
enganado. Ele pode caber na palma da mão 
e fi car até mesmo dentro do lar. É possível 
recriar paisagens, personalizar, unir plantas, 
pedras, suculentas, cactos e elementos naturais 
que agregam força e energia. Com uma pitada 
de paciência para unir as miudezas dentro de 
um recipiente de vidro, de lata ou cerâmica, e 
muito talento artístico somado à criatividade, 
elas criam um minimundo de vida e energia. 
Agnes Barbosa, bacharel em Desenvolvimento 
Rural e técnica em Administração, junto de 
Cláudia Oliveira, historiadora e com experiên-
cia em fl oricultura, põem a mão na massa, ou 
melhor, na terra. 

Com o cultivo de plantas que necessitam de 
sol para se desenvolverem, como os cactos e 
as suculentas, nasceu a Solar, há menos de um 
ano, na propriedade de Agnes e do companhei-
ro, Ismael Gomes, pedagogo que coordena a 
Escola Família Agrícola Vale do Sol, a Efasol. 
Agnes veio de Canguçu e se instalou na Linha 

Borges de Medeiros, se associou à Coopervec 
e, ao pesquisar tendências, especialmente algo 
que pudesse desenvolver em área pequena, im-
plantou uma estufa para cultivar essas plantas. 

O experimento virou negócio e os terrários 
e minijardins foram parar em feiras, em loja 
colaborativa Boutique da Arte com outras mar-
cas de produtos autorais e em ofi cinas. “Vimos 
que dava para transformar as suculentas e os 
cactos em algo bonito, diferenciado”, frisou 
Agnes. O início foi dedicado ao cultivo, ao 
conhecimento sobre manejo e à estrutura da 
estufa. Com os experimentos, em menos de um 
ano os jardins em miniatura se multiplicaram 
e vêm conquistando cada vez mais as pessoas. 
Público eclético, aliás, já que é possível, com 
vasos menores, contemplar quem tem menor 
poder aquisitivo, ou busca uma lembrancinha 
cheia de energia. “É um processo de criação, 
inspiração e energia. Buscamos trazer a natu-
reza para perto”, completa Agnes.

Quer espiar mais? Siga a @solarminimundos 
no Facebook e se energize.

UM PRESENTE VIVO

Enquanto o terrário costuma ser montado em vidro e não exposto ao sol, os minijardins 
são montados com base em cerâmica, lata ou madeira, podendo ser colocados do lado 
de fora da casa, inclusive, com exposição ao clima. Para quem gosta de lidar com a terra, 
exercitar a paciência em um trabalho minucioso, encarar esta criação até mesmo como 
terapia e saber reconhecer a arte em forma viva, fique de olho nas oficinas. A primeira foi 
recentemente, no shopping Germânia, em Santa Cruz, para todos os públicos, desde as 
crianças. Ali, desde a seleção do recipiente ideal, ao substrato para o cultivo, a escolha das 
plantas ideais de acordo com o ambiente 
onde o vaso vai ficar, tudo isso foi abor-
dado. “Cactos e suculentas são plantas 
resistentes e podem ser colocadas em 
ambientes internos e externos, não exi-
gem tamanho cuidado”, frisa Agnes, que 
também trabalha com ervas, temperos e 
chás em seus cultivos. “Sempre trabalhei 
com pessoas. Ao vir para cá, não conhecia 
ninguém, queria um trabalho que con-
tribuísse com algo do bem. Surgiu uma 
forma de presentear com algo vivo, e isso 
me completa”, arremata.
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ALZHEIMER
O Arauto Saúde desta semana recebeu a visita do médico 

da família e especialista em geriatria, Emerson Fuerstenau, 
para falar sobre alzheimer. Ele explica que é uma doença 
neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso, particular-
mente o cérebro, e é do idoso, ocorrendo a partir de 60 ou 
65 anos. “Os neurônios ficam doentes e acabam morrendo. É 
uma doença dramática, pois é irreversível. Os danos causados 
no cérebro vão persistir. Consegue-se retardar a progressão 
da doença, mas não se consegue curar”, diz.

A doença se caracteriza por ser progressiva e lenta. “Se 
acontece um problema súbito, não é alzheimer. O alzheimer 
vai devagar, a pessoa vai perdendo a memória, e se diz que a 
memória é o reconhecimento de si próprio, a identidade de 
uma pessoa é conservada na memória. Se não a tenho, não sei 
mais quem sou. É uma doença significativa que se faz refletir 
até a constituição do ser humano e quem nós somos”, frisa.

O alzheimer tem componentes hereditários, mas é mais 
dependente dos hábitos que temos na vida. “As lesões no 
cérebro não acontecem do nada, é um processo que acontece 
ao longo da vida, hábitos que causam problemas no corpo e 
afetam o cérebro. Quem tem familiar direto tem maior risco, 
mas não é decisivo, é todo um conjunto de ações e hábitos 
que se desenvolveram ao longo da vida”, pontua.

Ainda não se sabe, exatamente, as causas, mas há várias 
teorias, apesar de nenhuma comprovada. Uma delas é a 
relação entre a saúde do intestino, que pode influenciar na 
saúde do cérebro. “Em primeiro lugar, é importante pensar 
em prevenção: cuide o que come, o que faz no dia a dia, o 
que se pensa, e o que se exercita. A saúde do intestino está 
ligada a isso, pois de acordo com a alimentação pode-se ter 
sérias alterações, tanto positivas como negativas, para o in-
testino ou o corpo. É importante ter uma dieta rica em frutas 
e verduras, pouco açúcar, menos carnes, mais comida viva e 
exercícios três vezes por semana”, enfatiza.

SINTOMAS
Geralmente, a pessoa não reconhece como problema o 

estar esquecido. “Pode ser estresse e, na maioria das vezes, 
é. Mas, se não passa ou, por exemplo, a pessoa foi no centro 
da cidade e esqueceu onde estava o carro, caso comece a 
se repetir ou ter dificuldades para reconhecer pessoas, difi-
culdades para falar algumas 
coisas, ou tem problema em 
fazer algo que fazia tão bem, 
neste momento é importante 
o encaminhamento ao médi-
co”, observa.

OFERECIMENTO


