
Jardim florido é convite para entrar
O turismo, para dar certo, não depende só 

do Poder Público. Também não depende só da 
iniciativa privada. Tampouco só da comunidade. 
É pela união de esforços que a engrenagem 
anda. Mas o que a comunidade pode fazer para 
dar certo? A começar, deixar o lugar em que vive 
bonito, receptivo, convidativo. O casal Renilson 
e Gladis Iser, morador de Linha Santa Cruz, 
acredita nisso. Prestes a completar 40 anos de 
casamento, o casal trocou o centro de Santa 
Cruz pelo interior há quase uma década. Junto 
do sossego, seu Renilson pode desenvolver, 
com a aposentadoria em mecânica, um talento 
nato: o gosto por criar e plantar o próprio jardim.

Tudo o que tem em casa foi cultivado pelas 
próprias mãos e com suas ideias. Claro, alguns 
pitacos da esposa, Gladis. Não faltam flores, 
folhagens, árvores de sombra, frutíferas, trepa-
deiras, tem para todos os gostos. A propriedade 
não é cercada, vivem num local privilegiado, 
ainda, pela segurança. “Podemos plantar que 
ninguém tira”, refletem. Eles cultivam há anos 
a tradição germânica de manter o pátio orga-
nizado, limpo e bonito, verdadeiro convite para 
quem passa pela rua. “É a forma que a comuni-
dade tem para fazer a sua parte para fortalecer 
o turismo, deixar a sua casa bonita”, frisa ela.

O jardim tão belo que 
chama a atenção na 
propriedade do casal 
Iser promete se multi-
plicar por Linha Santa 
Cruz neste ano come-
morativo. A sementi-
nha foi lançada, literal-
mente. Pelas comemo-
rações dos 170 anos 
de Imigração Alemã 
de Linha Santa Cruz, 
moradores e empresá-
rios foram incentivados 
a manter bonitos seus 
jardins e fachadas para 
um concurso. O que 
Renilson e Gladis de-
sejam é que a comuni-
dade tome gosto e vire 
rotina, quem sabe se 
espalhando à cidade.
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