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Editorial

Habemus novo site
epois de meses de trabalho buscando a meD
lhor forma de informar e se aproximar dos
nossos associados, a AAJB lança o seu novo site.

O novo site faz também um convite a todos: colaborem com o Jardim!

Conheça os projetos que ainda aguardam patroNão foi fácil colocar a beleza de um jardim numa cínio e que só precisam de apoio para acontecepágina da web e, ao mesmo tempo, privilegiar a rem. E quais os projetos que já são sucesso como,
eficiência, simplicidade e facilidade de navegação. por exemplo, os projetos: Florescer - que promove formação pré-profissionalizante a jovens em
Mas nós conseguimos. E estamos muito orgulho- vulnerabilidade social e econômica, e o Recicla
sos disso.
Biju - um projeto de inclusão social e valorização
da mulher, que já teve até desfile no foyer do Espaço Tom Jobim.

Um site cheio de surpresas

O novo site da AAJB tem muitas novidades que
você vai descobrindo à medida em que clica nas
abas dos assuntos. É muito fácil encontrar o que
procura. Quer saber como a Associação atua?
Quer fazer uma colaboração? Se inscrever no curso de Horta Orgânica? Está tudo lá, ao alcance de
um clique.
Pela primeira vez você vai poder pagar a sua anuidade de sócio no próprio site, saber qual a programação da semana no Jardim Botânico, a agenda
cultural do Museu do Meio Ambiente e o que há
de novo na lojinha. E para todo mundo encontrar
todo mundo, a seção Contato, informa telefones e
e-mails de quem você procura.

Já pensou em ser Voluntário? Conheça o Programa de Voluntariado e veja como dá orgulho trabalhar num dos lugares mais extraordinários do Rio.

E a seção sobre Sustentabilidade é outra novidade do novo site, com artigos de personalidades
ligadas ao assunto.

Já que estamos falando em sustentabilidade, que
tal aos poucos ir diminuindo a edição de nossos
boletins em papel e informar mais pelo site? A natureza bate palmas.

Acesse e conte a sua experiência

O novo site da AAJB é vivo como a própria natureza. Ele muda todos os dias, a cada nova notícia, a cada nova floração, a cada conquista que
Navegue e surpreenda-se
compartilha com os associados. Acesse sempre
Você gosta de fotografar? O site inaugura um do seu computador, tablet ou celular e entre no
novo espaço – a Galeria Foto do Amigo - para as seu Jardim digital. Ele foi feito com muito carinho
melhores fotos de natureza tiradas pelos sócios no para você!
Jardim Botânico.
As belíssimas imagens da Floração e dos últimos
Concursos de Fotografia, enchem nossos olhos na
aba Galeria.

E para facilitar o passeio pelo Jardim, quem abrir
o Mapa do Arboreto no celular, pode seguir as indicações de todos os recantos para visitação.
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Notícias

Inaugurada parte do Projeto de Mobilidade e Acessibilidade do JB
para as Olimpíadas
Primeira fase do entorno do Museu está
concluída

Entrada pela Rua Pacheco Leão nº 915
ganhou bilheteria e acesso para pessoas
deficientes ou com mobilidade reduzida

N

a ocasião estavam presentes pelo JBRJ, Claudison Rodrigues, pela Michelin, Felipe Duvivier de Albuquerque Mello, e pela Comissão de
Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos
Advogados do Brasil – RJ, Geraldo Nogueira, que
descerraram juntos a placa da inauguração.

Foto por Ligia Lopes

A

inauguração do novo entorno do Museu foi
realizada no dia do aniversário de 208 anos do
Jardim. Durante sua fala, o diretor do Museu, José
Nascimento Junior, agradeceu à AAJB pelos bancos
que se encontram, agora, ali dispostos.

Fazem parte do projeto de urbanização desta área
um food truck para alimentação e um deck com
vista para o arboreto, que ainda não estão disponíveis. Ali no gramado em frente ao Museu, os
visitantes poderão estender cangas e aproveitar a
vista - só não poderão comer para não atrair os
animais. Mais uma novidade é que o portão de rua
em frente ao Museu ficará aberto durante o seu
funcionamento.
Três exposições com temáticas ambientais estão
programadas para o segundo semestre deste ano,
assim como a inauguração do novo Laboratório
Didático do Museu.
Patrocínios
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Foto por Ligia Lopes

- A Michelin vem apoiando o Programa de Mobilidade e Acessibilidade do Jardim Botânico já há
alguns anos. Durante um ano, fizemos dois encontros no Museu do Meio Ambiente sobre esses dois
temas (mobilidade e acessibilidade), que são indissociáveis. Com recursos da Michelin, pudemos
contratar a consultoria da KPMG e elaborar este
Programa de Mobilidade e Acessibilidade - explicou Claudison.
A portaria - agora com bilheteria - foi totalmente adaptada seguindo as normas do Programa e,
próximo à portaria serão destinadas cinco vagas
de estacionamento para pessoas com mobilidade
reduzida.
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Desfile do Recicla Biju é sucesso

E

m comemoração ao Dia Internacional da Mulher,
o Jardim Botânico iniciou seu primeiro projeto
de economia solidária - o Recicla Biju, coordenado
por Ana Batista e patrocinado pelo Instituto CocaCola.

Foto por Mayra Nolasco

Vinte mulheres, vinte talentos, vinte futuros
a serem descobertos através da reciclagem de
bijuterias. E, ao final do curso, muito amor próprio
resgatado.
- A gente pode fazer tudo o que quiser, basta dar o
primeiro passo. Foi o que eu fiz! Nunca imaginaria
que seria capaz! Este curso abriu minha cabeça.
Então, eu posso fazer outras coisas também.

Para fechar o projeto, o Programa de Gênero do JB
realizou um desfile com as criações dessas mulheres
guerreiras e talentosas no foyer do Espaço Tom
Jobim. O desfile foi realizado com modelos da Casa
Geração Vidigal.

Morre Adelmar Coimbra-Filho

É

com muita tristeza que noticiamos o falecimento
do grande biólogo Adelmar Coimbra-Filho, aos
92 anos.
O pesquisador publicou cerca de 200 trabalhos
científicos sobre assuntos ligados à conservação
da biodiversidade brasileira. Fundador da
Associação Mico-Leão-Dourado, destacou-se na
luta contra a extinção do animal.
Adelmar fez algumas palestras na AAJB e, de vez
em quando, vinha assistir a de outros palestrantes.
Era amigo do saudoso diretor Carlinhos Gabaglia
Penna. Mais uma saudade que irá ficar.

Junho traz floração da árvore-doviajante (Ravenala madagascariensis)

N

Foto por João Quental

a última Caminhada da Floração, o fotógrafo
João Quental clicou o instantâneo de um de
um belíssimo pássaro saíra de cor azul cobalto,
que bicava as sementes de mesma cor sobre uma
Ravenala madagascariensis - árvore-do-viajante.
A Floração de junho não foi abundante, mas encontramos inflorescências brancas na árvore-doviajante, com as belíssimas sementes azul cobalto,
na beira do Lago Frei Leandro. A água acumulada
no interior da bainha de se suas folhas, por vezes,
é utilizada por viajantes. Daí o nome Árvore-doviajante.

Foto por Mayra Nolasco

Foi muito gratificante admirar os colares, brincos
e pulseiras criados por quem trabalha no setor
terceirizado do JB, bem distante do glamour e brilho
das bijuterias. As peças apresentadas no desfile
estão à venda na Loja Amigos do Jardim, utilizando
sementes combinadas com outros materiais.

As bijuterias são lindas. Só perdem para o sorriso
de autoconfiança dessas mulheres incríveis!
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Uma curiosidade quanto às suas flores: as inflorescências nascem nos eixos foliares. Ultrapassam
o ápice das folhas e, assim, são notavelmente adaptadas à polinização pelos passarinhos. Numerosas
flores com seis pétalas brancas e seis estames
são dispostas nas axilas das brácteas naviculares. O passarinho polinizador pousa sobre uma
das brácteas e é obrigado a se inclinar muito para
frente, a fim de conseguir atingir o néctar da flor
da mesma inflorescência que se encontra embaixo
dele. Neste momento, com o contato a flor se abre
subitamente e inunda o peito do passarinho com
o pólen, que é por ele distribuído em seu caminho.
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Bichos do Jardim

Bossa no Tom

Gato (Felis catus)

Foto de Divulgação

Nos dias 28, 29 e 30/07 (quinta, sexta e sábado),
às 21h, o Teatro Tom Jobim traz apresentações de
Bianca Gismonti (28), UberBossa (29) e Trio Jobim
(30). O projeto Bossa no Tom faz homenagem ao
estilo que marcou época e tornou-se referência
para muitos artistas e admiradores da música - até
os que não viveram naquele tempo, aproveitando
para antecipar as comemorações dos 90 anos do
saudoso Tom Jobim.
O evento faz parte do Passaporte Cultural,
organizado pela Prefeitura do Rio.

Ingressos a R$ 30 (inteira). Classificação livre.
Rua Jardim Botânico, 1008. Entrada franca.

Festival Arte Natural
De 12 a 17/07, o Espaço Tom Jobim será
a “Capital das Artes e da Leitura do Rio
de Janeiro”
O evento traz mesas de debates, apresentações
de contadores de histórias, peças de teatro infantil,
peça circense, shows musicais e oficinas de criação
artística.

Para se inscrever, o interessado deve entrar no site
(links abaixo), fazer o download da ficha de inscrição e enviar para o e-mail inscricaoartenatural@
gmail.com.
Quem participar das mesas de debates e das oficinas dos dias 13 e 15/07 terá direito de receber um
certificado de participação. Todas as atividades são
gratuitas.

A programação completa pode ser vista nos sites:
aguagrande.com e casadoconhecimento.org.br
Teatro Tom Jobim. Rua Jardim Botânico, 1008.
Entrada franca.
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Gatas Mia e Gringa retiradas do JB e adotadas
Foto por Gabriela Heliodoro

em quem ame e quem odeie. Não imagino o
porquê de alguém detestar um bicho (fora
carrapato ou mosquito - mas mesmo estes têm
funções no mundo).

Gatos domésticos suscitam paixões... Desde
o tempo dos faraós são adorados, mas podem
ser um grande risco para a fauna. Responsáveis
por forte impacto na predação de aves e anfíbios, répteis e pequenos mamíferos, os gatos
caçam populações de presas em diversos locais
no mundo, sendo responsáveis por extinções
diversas.
Assim como trazem “presentes” desagradáveis como passarinhos mortos, ao passearem
soltos podem contrair doenças que vão levar
para casa. Podem contaminar a fauna selvagem
com outras doenças como raiva, sarcosporidiose, esporotricose, toxoplasmose, cinomose, fiv/
felv.

O Núcleo de Fauna do JBRJ tem resgatado e encaminhado para adoção dezenas de gatos nos
últimos anos.
Contrário à crença popular, levam uma vida feliz na segurança (para eles, nós e a fauna) do lar.
Manter nossos gatos em casa é prova de amor,
assim como não alimentar os gatos de rua, pois
isso aumenta taxas reprodutivas sem inibir a
caça, tornando-os ainda mais eficientes nessa
tarefa. Ama gatos? Quer ajudar? Adote, ajude
nas campanhas de castração. Não alimente na
rua, não solte.
Adotar é tudo de bom!

Gabriela Heliodoro*

*é bióloga e coordenadora do Núcleo da Faunado JBRJ
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Palestra de Julho na AAJB

Exposição “Impressões e Expressões da Natureza”

Foto de Divulgação
Foto por João Quental

No dia 23/07, às 10h30, o fotógrafo João Quental
apresentará a palestra Butão: aves, floresta e
cultura, sobre como foi fotografar no Butão, um
lugar ao mesmo tempo místico e com uma natureza
exuberante, com mais de 80% de suas florestas
preservadas.
Auditório Geraldo Jordão Pereira. Rua Jardim
Botânico, 1008, Casa 6. Entrada franca.

Palestra de Agosto na AAJB

Foto por Antonio Carlos de Freitas

No dia 20/08, às 10h30, receberemos o fotógrafo
Dr. Antonio Carlos de Freitas para dar a palestra
Fotografia Científica Ambiental: Uma retrospectiva
histórica.
A fotografia, no seu longo processo “evolutivo”,
sempre esteve ligada às questões ambientais e esse
processo ocorreu em paralelo ao desenvolvimento
de várias áreas da ciência, tais como física, química,
biologia entre outras. Tendo em vista o Dia Mundial
da Fotografia, no dia 19 de agosto, a proposta dessa
palestra é fazer uma retrospectiva histórica do que
denominamos Fotografia Científica Ambiental.
Auditório Geraldo Jordão Pereira. Rua Jardim
Botânico, 1008, Casa 6. Entrada franca.
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om patrocínio do BNDES e apoio da Fundação
Flora, o Museu do Meio Ambiente inaugurou
no último 20/06 a exposição Impressões e Expressões da Natureza. O acervo da Bibioteca Barbosa
Rodrigues serviu como elo para a compreensão
dos avanços científicos e tecnológicos em interlocução com a arte.
Para contextualizar, é preciso lembrar que, com
o surgimento da gravura e os meios de reprodução de textos no renascimento, o acesso à arte e
ao conhecimento científico foi ampliado. Desta
forma, o material das viagens dos naturalistas e
exploradores serviram como objetos para a ciência e a arte, especialmente aquela que retrata a
natureza.
A mostra apresenta obras impressas em xilogravuras, com gravuras em metal, litogravuras,
aquarelas e ilustrações em nanquim, além de
obras contemporâneas, mostrando a evolução da
ilustração botânica. A exposição fica em cartaz
até dezembro.
O Museu funciona segunda de 13h às 17h e de
terça a domingo de 9h às 17h. Rua Jardim Botânico, nº 1008. Entrada franca.

Passeio Noturno no JB
O próximo passeio noturno, guiado pelo Núcleo
da Fauna, será no dia 27/07, quarta-feira. Realizado uma vez por mês, o passeio é acompanhado
de pesquisadores e biólogos que, voluntariamente,
explicam sobre os animais silvestres presentes no
parque.
As inscrições são obrigatórias e devem ser feitas
na secretaria da AAJB ou pelo telefone 21 22399742. As vagas são limitadas. É cobrada a taxa de
R$ 20,00 por visitante, que não precisa pagar a
entrada no arboreto. Em dias de chuva, o passeio é
reagendado.
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Programa de Voluntariado no JB

Colabore com o Museu
Campanha oferece recompensas para
quem contribuir

O

Jardim Botânico do Rio de Janeiro possui um
amplo acervo com mais de 18 mil itens e mais
de 60 elementos de patrimônios edificados e artísticos, com mais de 200 anos e que precisam ser
preservados.

Foto de Divulgação

O

Jardim Botânico e a AAJB criaram um Programa de Voluntariado que visa suprir o JBRJ de
pessoal para apoio a ações ligadas à visitação com
atividades desenvolvidas por voluntários.

O trabalho voluntário deverá ser prestado principalmente nos finais de semana, feriados, datas comemorativas e eventos especiais, ou seja, quando
o movimento de visitação é maior. Não haverá atividades externas ao Jardim e a participação como
voluntário não prevê remuneração. Um Termo de
Adesão, firmado entre o voluntário e a AAJB, estabelecerá a disponibilidade semanal e o período de
atuação - manhã ou tarde, que não poderá ultrapassar quatro horas por dia.
Os voluntários terão um primeiro encontro com
os coordenadores para apresentação do Programa, em data a ser definida, posteriormente, receberão capacitação e, ao final do serviço prestado,
um Certificado de Prestação de Serviço Voluntário. A ideia é que o serviço seja iniciado antes das
Olimpíadas.
Os interessados devem fazer uma pré-inscrição
na AAJB pelos telefones 2239-9742 ou 22595026 ou pelo e-mail socios@amigosjb.org.br.

Atenção Associado,
Atualize urgentemente seu cadastro:
Informe nome completo, CPF, endereço,
telefone e e-mail.

Com a intenção de qualificar e valorizar os espaços culturais do JB e melhorar as condições de
preservação do seu patrimônio cultural, foi criada
a campanha Colabore com o Museu.
Semelhante aos já conhecidos sites de crowdfunding, o interessado em colaborar receberá uma recompensa em troca.

Os valores arrecadados serão revertidos para melhorias do patrimônio cultural e para a produção
de novas exposições.
Contribuindo com R$ 150, o colaborador ganha
um catálogo da exposição Mata Atlântica Ciência
e Arte; contribuindo com R$ 250, o colaborador
ganha um catálogo da exposição Mata Atlântica
Ciência e Arte + um catálogo do Ateliê Mestre Valentim; contribuindo com mais de R$ 500, o colaborador ganha um catálogo da exposição Mata
Atlântica Ciência e Arte + um catálogo do Ateliê
Mestre Valentim + um kit de produtos da exposição Natureza Impressa em Livro.
Para outras informações, o telefone do Museu do
Meio Ambiente é 21 3874-1220.

Para contribuir, basta fazer um depósito bancário
identificado para:
Banco Santander (033)

Agência 3728 | C/C 13.000398-6
CNPJ 30114011/0001-63
*As recompensas deverão ser retiradas na sede da
AAJB e a promoção se manterá enquanto tivermos
os produtos em nossos estoques.

Rua Jardim Botânico, 1008, Casa 6.

Perguntas | Sugestões

socios@amigosjb.org.br | 21 2239-9742

Sua opinião é importante!
Jornalista Ligia Lopes
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contato@amigosjb.org.br
+55 21 2239-9742 | +55 21 2259-5026

