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Editorial

Por uma cidade justa e sustentável

J

á esta a pleno vapor a campanha para que o Rio
de Janeiro seja a primeira cidade da América
Latina a obter o certi icado internacional de
“Cidade de Comercio Justo e Solidário”.

O objetivo é promover serviços e produtos saudáveis e sustentáveis, com base em relações comerciais que viabilizem o pequeno produtor, com garantia de preço justo, condições dignas de trabalho
e respeito ao meio ambiente.
A meta é ambiciosa: ultrapassar, até novembro de
2016, a marca de 120 pontos de venda que adotam
os valores estabelecidos pela Fair Trade Labelling
Organization.

Uma proposta que a AAJB assina embaixo
A Associação de Amigos do Jardim Botânico não
poderia icar fora desse desa io Como organização
que adota valores como proteção ambiental e sustentabilidade também fazemos questão de participar dessa inciativa.

Foto por Ana Giglio

Importante para o Rio, importante para o
mundo

A loja Amigos do Jardim, localizada dentro do JB
e administrada pela AAJB, vende produtos e lembranças com base no Comércio Justo: remuneração
digna do produtor, otimização da cadeia comercial
eliminando atravessadores, além da transparência
comercial. Além disso, alguns de nossos produtores, antes não inseridos no mercado global, já conseguiram melhorar sua qualidade de vida graças ao
seu trabalho.

Esta certi icação internacional teve início em

Hoje continuamos a nos dedicar e nos organizar
para, a médio prazo, alcançar mais essa posição de
excelência almejando a certi icação como ponto de
comercialização.

Esse tipo de iniciativa é muito bem vinda, pois ajuda a projetar nossa cidade internacionalmente, servindo como mecanismo de atração de investimentos e promoção do turismo.

Já existem mais de
cidades certi icadas entre elas capitais como Londres, Amsterdã, Roma e
Paris. Por enquanto, no Brasil, apenas a cidade de
Poços de Caldas, MG, detém o titulo desde 2012.
Mas a campanha pela certi icação do Rio de Janeiro
lançada em julho de
tem meta de con irmação até os Jogos Olímpicos
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Notícias

Região Amazônica é revitalizada
JBRJ deu início ao projeto em março

Jardim Botânico recebe diploma
do Consulado do Japão
Cerimônia foi realizada na residência
oicial do Cônsul-Geral do Japão,Tsuyoshi
Yamamoto

Foto por Ana Huara

O

processo de revitalização da Região Amazônica, que inclui obras no lago, a reconstrução
da cabana e o restauro da estátua do pescador
tem parceria com a Agência Nacional de Águas
(ANA) e prevê ainda a construção de decks nas
margens do lago e passarelas que darão acesso à
cabana com acessibilidade para de icientes

A região conta com uma das maiores coleções
vivas do arboreto, onde estão árvores monumentais e leguminosas introduzidas pelo naturalista
Adolpho Ducke (1876-1959). A reinauguração do
espaço será em comemoração ao aniversário de
209 anos do Jardim Botânico do Rio, em junho.

Plantio da Árvore da Francofonia
Evento comemora a diversidade cultural
dos países que compartilham a língua
francesa

N

o dia 18/03, o JB participou das comemorações da Francofonia
Na cerimônia foi
plantada uma mangueira no Corredor Cultural
simbolizando a Árvore da Francofonia A iniciativa do plantio surgiu de uma parceria entre
o Comitê Organizador Rio 2016 e a Organização
Internacional da Francofonia
P
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Foto de Divulgação

E

m reconhecimento aos anos de parceria e
amizade entre Brasil e Japão foi entregue ao
JBRJ um diploma de honra ao mérito, assinado
pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Fumio Kishida.
A solenidade contou com a presença do diretor de Gestão do Jardim Botânico, João Rezende,
do diretor de Ambiente e Tecnologia, Claudison
Rodrigues de funcionários do JBRJ e da Associação de Amigos (AAJB), do Cônsul-Geral, Tsuyoshi
Yamamoto, e de representantes consulares.

Museu do Meio Ambiente faz
obras em sua área externa
Intervenções vão melhorar os acessos
ao museu e agregar o espaço como área
de visitação

C

om o intuito de que o novo ambiente esteja
pronto para receber os visitantes antes das
Olimpíadas as obras devem ir até junho Fazem
parte do projeto a criação de um café na área externa e um deck com vista para o arboreto.

Durante este período o Museu continua funcionando normalmente e, por enquanto, a entrada
está sendo feita pelos fundos do prédio
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Bichos do Jardim

Notícias

Apresentação da carteira de
associado é indispensável para
a entrada no JB

Serelepe, o caxinguelê é um
esquilo

Medida tornou-se necessária por causa
do comportamento de alguns sócios

A

entrada no arboreto pelas portarias da Rua
Pacheco Leão números 915 e 1235 é liberada somente aos sócios mediante a apresentação
da carteirinha, não se estendendo a terceiros.
Dependentes devem estar devidamente identi icados.
Este alerta é importante porque alguns sócios
que utilizam estas entradas têm exigido a liberação para convidados, o que não é permitido e gera
constrangimento aos seguranças locais, orientados a não fazer exceções

As belas lores da vitória-régia
Em Março, lor que homenageia a rainha
Vitória foi a que mais chamou a atenção

Foto por João Quental

T

antos nomes para um bichinho tão pequeno. Temos por aqui, rápidos e graciosos os caxinguelês Já foram onipresentes no
JB. Hoje, nem tanto. Encontrados desde o sudeste da Bahia até o norte do Rio Grande do
Sul são arborícolas e terrestres movendo se
rapidamente escalando ou correndo no solo.

Medem de 15 a 21cm, com cauda de 14 a
23cm e pesam entre 175 a 240g. Pelagem
lustrosa em tons de marrom-avermelhado ao
oliva-acinzentado, com pelos da cauda longos e crespos e ventre mais claro que o dorso.
Orelhas triangulares relativamente grandes e
focinho pequeno Membros traseiros maiores
e mais fortes membros dianteiros com grandes patas habilidosas para segurar o alimento
e escalar.
Constroem seus ninhos em ocos de árvores
para proteção contra predadores terrestres e
têm cerca de ilhotes A dieta inclui cocos e
frutos de palmeiras São associados ao jerivá
(Syagrus romanzof iana), cuja abundância inluencia na distribuição dos ninhos sendo um
importante recurso.

Foto por João Quental

m sua caminhada mensal em busca das lores que
estão surgindo a diretora e paisagista Cecília Beatriz da Veiga Soares identi icou inúmeras espécies fascinantes mas foi a vitória-régia (Victoria amazonica,
da família Nymphaeacea) que ganhou o destaque do
mês.

E

Elas podem ser encontradas nos lagos Frei Leandro e
da Restinga. No momento, estão brancas, mas à medida
em que envelhecem, tornam-se cor de rosa.
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Têm sido estudados como potenciais dispersores de sementes. Com curioso hábito de
“estocar alimento”, comem alguns coquinhos
e enterram outros como reserva. Muitos acabam sendo esquecidos e originam novas mudas, como o jerivá (Syagrus romanzof iana) e
o tucum (Bactris setosa).
Aproveitem para fotografar já que são absolutamente fofos e fotogênicos
G
H
M
V
*é bióloga e coordenadora do Núcleo da Fauna do JBRJ
**é estagiária do Núcleo da Fauna do JBRJ
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Programação

Exposições e palestras no Museu
do Meio Ambiente

Temporada de “Dorotéia - Farsa
Irresponsável” é prorrogada

“Mata Atlântica Ciência e Arte” ica em
cartaz até 24/04 e “Natureza impressa
em livro” até julho

Peça de Nelson Rodrigues tem Letícia
Spiller e Rosa Maria Murtinho no elenco

Além das mostras, duas palestras estão agendadas para a manhã do dia 13/04: com o bibliotecário Fabiano Cataldo de Azevedo, com o tema A
biblioteca cientí ica como espaço de memória e patrimônio bibliográ ico nacional, e com a tecnóloga
Jandira Helena Flaeschen que falará sobre Conservação de acervos bibliográ icos para a preservação da memória cientí ica.
Rua Jardim Botânico, 1008. Entrada franca.
Foto de Divulgação

Palestra de Abril na AAJB
O tema será a avifauna equatoriana

Com sessões sextas e sábados às 21h e domingos
às 20h, a peça conta a história de uma ex-prostituta que larga a pro issão após a morte do ilho
As apresentações vão até o dia 01/05, no Teatro
Tom Jobim.
Ingressos a R

Classi icação

anos

XVI Concurso de Fotograia do
Jardim Botânico
Foto de Divulgação

No dia 16/04, às 10h30, receberemos em nosso
auditório o diretor do Clube de Observadores de
Aves do Rio (COA-RJ), Alessandro Allegretti, para
dar a palestra Aves do Equador. O biólogo percorreu
diversos ecossistemas do território equatoriano
para observar aves O grupo do qual fez parte
contou com a presença das observadoras Claudia
Bretas Lúcia Rogers e Maria Isabel Hofmann
Auditório Geraldo Jordão Pereira. Rua Jardim
Botânico, 1008, Casa 6. Entrada franca.

O concurso de
vem em versão diferente Serão cinco categorias, criadas para você admirar o
ambiente do arboreto e se divertir à procura daquela foto São elas Geometria e textura no Jardim, Um Jardim de luz, Cena favorita, O Jardim
em preto e branco e Aves do Jardim, esta para
eleição por voto popular.
O concurso acontece no segundo semestre deste
ano. Na sua próxima visita ao JB não deixe de levar sua câmera. Não perca uma boa oportunidade.

Perguntas | Sugestões
Sua opinião é importante
Jornalista Ligia Lopes

contato@amigosjb.org.br
+55 21 2239-9742 | +55 21 2259-5026
4

