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Editorial

Nossa Assembleia nos 30 anos

Foto por Ana Giglio

O

dia 30 de agosto, não por acaso, foi escolhido
para a Assembleia de 2016, data em que se
comemorou os 30 anos da querida Associação de
Amigos do Jardim Botânico, completados em 18
de agosto. A comemoração foi um sucesso, marcado por muitas lembranças daqueles que fizeram e
ainda fazem parte dessa bela instituição. Fotos e
fatos da época em que “ainda éramos” Sociedade
de Amigos do Jardim Botânico, homenagens ao
saudoso fundador Geraldo Jordão Pereira e a outros tão importantes nomes que transformaram a
SAJB no que somos hoje, foram destaques naquela
noite.

Na sequência da AGO, a Diretoria apresentou o
Relatório de Diretoria – 2015 e as Demonstrações
Financeiras de 2015 para aprovação em assembleia. Como de costume, os Relatórios de Auditoria – Exercício 2015 e de Diretoria 2015 foram
disponibilizados de forma impressa para todos os
presentes. Para aqueles que não puderam comparecer, informamos que é possível obter cópia na
Secretaria da AAJB.
Mais uma vez, a Diretoria insistiu sobre a importância do apoio que aguarda de seu corpo de Conselheiros para realização de projetos pendentes do
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. Também colocou que o suporte financeiro
obtido das anuidades de associados é fundamen1

tal para a manutenção do Arboreto. A assembleia
aprovou os novos valores de anuidade para 2017
que são: Categoria Família, R$450,00; Categoria Individual, R$270,00; Categoria Jovem até 21
anos. R$120,00. A Vice-Presidência do Conselho
Administrativo agora está com o associado Paulo
Sergio Moreira da Fonseca em substituição a Leila
Fischer, que precisou deixar o cargo por motivos
pessoais.
Para complementar as homenagens aos 30 anos,
apresentamos a seguir mais um depoimento, do
Conselheiro Jorge de Botton.

A Diretoria

No final dos anos 1990, estratégias
de aproximação com o JBRJ

Entrei para a AAJB em 1997, já como diretor, ad
referendum da assembleia seguinte. Nessa assembleia houve, lembro-me, uma grande discussão com
o então diretor do JB, que foi salva com a intervenção do nosso conselheiro Ney Matogrosso, que
promoveu um shake hands mas que não foi muito
duradouro.
Na assembleia seguinte assumi a posição de diretor executivo, cargo que exerci por 7 anos. Foi uma
tarefa no início bastante difícil, era na verdade vista como associação de inimigos do JB. Éramos mal
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vistos por quase todos os diretores do JB, a desconfiança era em relação a termos benefícios pessoais
da associação. Minha estratégia foi então dar total
transparência da associação, com publicação semestral do balanço. Passei a convidar um diretor
mais amigo para participar das reuniões da associação. A relação começava a melhorar mas em seguida alguma crítica mais contundente no boletim
botava tudo a perder, eram dois passos a frente e
um para trás.
Fiz então algumas pesquisas junto aos funcionários do JB e existiam várias demandas urgentes.
Passamos a fazer um programa de projetos para
sanar essas urgências e isso, aos poucos, foi criando
uma atitude mais favorável a associação.
Em seguida foi a vez de pesquisar junto aos associados. Criamos um livro de sugestões e críticas que
era lido nas reuniões e a partir daí fomos criando
vários projetos que foram melhorando nossa imagem, mostrando que estávamos trabalhando em
conjunto com o JB. Foram muitas estratégias, aumento dos cursos, passeios com biólogo e ornitólogo, um sucesso até hoje. Outro bom projeto, as palestras aos sábados, cumprindo o papel de difundir
tanto conhecimento que existe no jardim.
Criamos então um programa mais agressivo de
patrocínios e contamos com a parceria do JB , com
contrapartidas de marketing como os galhardetes
na rua jardim Botânico. Criamos para os sócios a
cada renovação um brinde , um deles os adesivos
verdes “sou amigo do JB” , era comum vê-los nos
carros.
Criamos um plano estratégico anual e passamos
a compartilhá-lo com a direção do JB, então já instituto. Os tempos eram outros e a relação havia
melhorado, tínhamos reuniões mensais entre as
diretorias da associação e do instituto. Às vezes divergíamos, mas conversávamos.
O jardim evoluía e o acesso do público mudava, era
hora de melhorar nossa sede. Surgiu a oportunidade de uma casa super bem localizada , o valor era
alto para o jardim e também para nós! E ainda ha-

Patrocínios
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via a reforma. Com o apoio de alguns sócios e com o
que tínhamos fomos em frente. Se não tivesse ariscado hoje morreria de arrependimento.
Sete anos passaram rápido, percebi que era hora
de uma alternância salutar. Fiz muitos amigos,
aproveitei para aumentar em muito meus conhecimentos de botânica, conversando com pesquisadores, com as palestras, visitando o arboreto e a
biblioteca.
Minha opinião é que uma organização social onde
se atua probono , a contrapartida é a satisfação no
que se faz. Motivação e sentido que se faz a diferença é a chave. Acho que consegui isso no período que
estive à frente da AAJB.

Jorge de Botton

Sócio fala
Um associado com dificuldades locomotoras chegou, com motorista, na entrada principal da Rua Jardim Botânico. O guarda da portaria se dirige lentamente em sua direção, onde é informado que o carro
apenas deixará o sócio em uma reunião na AAJB,
partindo a seguir. Alguns metros metros a frente, outro guarda para o carro e solicita vários documentos
ao motorista que estava apenas de passagem.

JBRJ responde

É lamentável que ainda recebamos relatos como
este. A administração do Instituto de Pesquisas capacita e orienta seus funcionários, colaboradores e
prestadores de serviços à pratica da cordialidade
mesmo quando é preciso aplicar as normas e regulamentos da instituição.
No caso em questão, esta Ouvidoria precisa do dia
e horário do ocorrido para dar conhecimento a Chefia de Segurança Patrimonial para que identifique o
funcionário da empresa e tome as medidas cabíveis.
*A AAJB já informou à Ouvidoria do JBRJ data e hora
do ocorrido.
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Dia da Árvore é marcado com
plantio de mudas

N

o Dia da Árvore, 21/09, as comemorações começaram na parte da manhã com a Trilha dos
Polinizadores. O visitante pôde conhecer um pouco sobre os hábitos, os esconderijos, curiosidades
e necessidades das várias espécies de abelhas sem
ferrão presentes no Meliponário do arboreto, que
conta com mais de 20 colméias. As abelhas sem
ferrão são responsáveis pela reprodução de um
grande número de espécies de plantas do Jardim.
A Trilha foi coordenada pela equipe do Laboratório de Fitossanidade do JBRJ.
Mais tarde, o JBRJ promoveu um plantio especial
no canteiro 17C, próximo à Estufa das Insetívoras.
Foram convidados a plantar os atletas paralímpicos e medalhistas de ouro Diogo Ualisson (revezamento 4×100 com quebra de recorde paralímpico)
e Tiago Silva (futebol de 5).

Um Jardim de luz, onde a foto deve incluir ao menos um elemento pertencente à flora e/ou à fauna
existentes no arboreto.
Geometria e texturas no Jardim, aqui, a foto deve
apresentar formas, padrões geométricos e texturas criados pelas plantas no Jardim.
Cena favorita, uma fotografia de paisagem de longa ou média distâncias observadas no jardim.
Instagram, uma fotografia da categoria Um Jardim de luz ou Geometria e texturas no Jardim, publicada no Instagram. Essas fotos devem vir com a
hashtag #instagramnojb.
A comissão julgadora é formada por cinco fotógrafos de natureza, de renome na arte fotográfica.
O Concurso contará com um Prêmio Especial de
Fotografia de Aves definido a partir de voto por
júri popular, onde concorrem apenas fotografias
de aves. Este prêmio visa estimular a observação
de aves pelo público visitante do Jardim.
Em breve colocaremos o regulamento do Concurso em nosso site amigosjb.org.br.

Jade-videira é destaque da
floração de Setembro

Diogo (à esq.) e Tiago (à dir.)/Foto por Ligia Lopes

Os atletas plantaram mudas de Aciotis paludosa
(Mart. ex DC.) Triana, Ossaea confertiflora (DC.)
Triana, Clidemia dentata D. Don, Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn., Miconia serrulata (DC.)
Naudin e Leandra nianga Cogn.

O plantio ocorreu por volta das 15h e depois os
atletas foram convidados a conhecer o Jardim Sensorial.

Vem aí o XVI Concurso de
Fotografia do Jardim Botânico

O

concurso de 2016 vem em versão diferente.
Serão quatro categorias, criadas para você
admirar o ambiente do arboreto e se divertir à
procura daquela foto. O concurso refere-se a fotografias tiradas dentro do arboreto ou no Solar da
Imperatriz e será dividido nas categorias:
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Foto por João Quental

A

s jade-videiras (Strongylodon macrobotrys),
nativas das florestas tropicais das Filipinas,
crescem ao lado de córregos em florestas úmidas.
Trepadeira deslumbrante, perene, com hastes que
podem alcançar até 18m de comprimento, pertence
à família Fabaceae. As inflorescências pendentes,
em forma de cascata com cerca de 1m de comprimento, ocorre nas estações primavera e verão. As
flores são belíssimas, com um brilho perolado e é
conhecida como jade devido à sua coloração entre
o verde e o azul, semelhante às pedras semi-preciosas de jade. No Havaí, passaram a incluí-la nos
seus adornos de festa.
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Bichos do Jardim

Festival LivMundi promove
atividades gratuitas

Saguis (Callithrix sp.)

Festival de Vida Sustentável ocorre nos
dias 8 e 9 de outubro nos bairros da
Gávea e do Jardim Botânico

Foto por Cristiane Rangel

Divulgação LivMundi

C

om atividades gratuitas de sustentabilidade, o
Festival LivMundi tem como proposta estimular uma vida mais saudável e sustentável através
de medidas simples de mudanças de hábito.

Nos dias 8 e 9/10 oficinas de culinária, aulas de
yoga, meditação e pilates, feira de orgânicos e produtores locais, atividades para crianças, e palestras foram atividades realizadas no JBRJ (Espaço
Organismo Vivo), na praça Santos Dumont (Espaço Terra), no Espaço Nirvana (Espaço Ar) e na Laje
(Espaço Fogo).

O Presidente do Jardim Botânico, o economista
Sergio Besserman, abrirá o ciclo de palestras no
Teatro Tom Jobim.

Nos dois dias do evento, o Corredor Cultural do
JBRJ vai abrigar o Circuito de Artes e Design PUC-Rio, exposição de projetos desenvolvidos por
alunos da PUC-Rio.
O evento conta com patrocínio da Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal
de Cultura e da Cia. Caminho Aéreo Põ de Açúcar,
por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e
apoio do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Todas as palestras têm vagas limitadas e as inscrições são feitas no site do evento. Para ver a programação, acesse livmundi.com.
4

O

s saguis que vivem no JBRJ são o sagui-donordeste (Callithrix jacchus), o sagui-docerrado (Callithrix penicillata) e os híbridos
entre eles, que formam grupos mistos.
Como seus nomes sugerem, uma espécie é originária do nordeste (acima do Rio São Francisco) e outra do centro-oeste brasileiro. Foram
trazidas ilegalmente pelo homem para servirem como pet e introduzidas no Rio de Janeiro através de fugas e solturas. Portanto, esses
saguis são espécies exóticas invasoras no Rio.
Não fazem parte da diversidade original natural das matas fluminenses, e ameaçam outras
espécies através de predação de pequenos vertebrados, hibridação com outros primatas nativos, transmissão de doenças e sobre-exploração de exsudatos de árvores.

São bonitinhos! Mas não se deve alimentá-los.
Além de colaborar com um aumento de reprodução de espécies que apresentam superpopulação, há um risco enorme de troca de doenças
entre humanos e outros primatas. Apenas observe, mantendo distância segura.

Uma curiosidade interessante é que o grupo
de saguis é comandado pela fêmea alfa. Ela escolhe o macho com quem vai acasalar ou vários
machos, garantindo assim que todos cuidem
dos filhotes porque todos pensam ser o pai. Os
filhotes mais velhos também ajudam. A mãe
jamais carrega os filhotes, ela está ocupada
se alimentando, ou recebendo atenção do seu
grupo.
Cristiane Hollanda Rangel*

*bióloga do Núcleo de Conservação da Fauna do JBRJ
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Palestra de Outubro na AAJB

Show beneficente para o Florescer
homenageia Raul Seixas

Divulgação PA

No dia 15/10, às 10h30, o biólogo Fernando
Fernandez apresentará a palestra Estudo de um caso
perdido: o falcão das Ilhas Maurício e a Biologia da
Conservação. A história maravilhosa e inspiradora
de como uma espécie dada por perdida, reduzida
a um único casal reprodutivo, foi salva da extinção
pelo esforço heróico de um único homem, Carl
Jones, mostrando o poder e a esperança da biologia
da conservação em ação.

Auditório Geraldo Jordão Pereira. Rua Jardim
Botânico, 1008, Casa 6. Entrada franca.

Palestra de Novembro na AAJB

Foto de Divulgação

Uma iniciativa do Conselho de Responsabilidade
Socioambiental do JBRJ promove show beneficente
para o Projeto Pró-Florescer. O show Saudades do
Raul, da banda Urca Bossa Jazz, será realizado no
dia 21/10, às 21h, no Espaço Tom Jobim.
O espetáculo homenageia Raul Seixas na semana
em que o cantor completaria 70 anos. Grandes
sucessos de Raul Seixas, como Eu nasci há 10 mil
anos atrás e Al Capone, além de Saudades do Raul,
composta em homenagem ao rei do rock brasileiro,
estão no repertório do show.

A banda Urca Bossa Jazz já incluiu em seu
repertório o choro, o samba, a MPB e até música
erudita. O baião foi o ritmo escolhido para a música,
com letra composta por Cinelli, que deu nome ao
CD “Saudades do Raul”, lançado no início deste ano.
A renda será toda revertida para o projeto PróFlorescer, que capacita e prepara, para o mercado
de trabalho e para a vida, jovens de 16 a 18 anos em
situação de risco social e econômico. Saiba mais em
amigosjb.org.br/projeto-pro-florescer .

Ingresso: R$100,00 (inteira) e R$50,00 (meia);
R$80,00 (cadeiras extras). A meia-entrada será
apenas para aqueles casos previstos em lei.
Classificação livre. Rua Jardim Botânico, 1008.
No dia 19/11, às 10h30, receberemos o ornitólogo
Henrique Rajão para dar a palestra As aves do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro: Birdwatching,
Ciência Cidadã, Ecologia Urbana.
Auditório Geraldo Jordão Pereira. Rua Jardim
Botânico, 1008, Casa 6. Entrada franca.
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N

a edição especial dos 30 anos da AAJB,
ocorreram alguns erros e viemos nos corrigir.

Na página 1, não demos os créditos para a foto
de abertura. A foto, intitulada Ponto de Fuga,
foi registrada por Vanda Viveiros de Castro e,
inclusive, apareceu no calendário de 2011, sendo
a escolhida para o mês de março.

Na página 7, dissemos que a loja mudou-se para
o fundo dos Centro de Visitantes em 1999, quando,
na verdade, foi em 2007.

Programa de Voluntariado no JB

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.

Na página 4, a foto da reforma do Parquinho
Infantil realizada pela AAJB é de 1999.

Na página 5, a foto mostra o layout do boletim
que era montado, à mão, aqui na AAJB. O layout
doado pela PVDI era em formato A5, menor do que
o da atual Folha do Jardim. Vide foto abaixo.

Os voluntários terão um primeiro encontro com
os coordenadores para apresentação do Programa,
em data a ser definida, e, posteriormente, receberão capacitação e, ao final do serviço prestado, um
Certificado de Prestação de Serviço Voluntário.
Os interessados devem fazer uma pré-inscrição
na AAJB pelos telefones 2239-9742 ou 22595026 ou pelo e-mail socios@amigosjb.org.br.

ATENÇÃO!!!
Informe urgentemente seu CPF. A partir
de Janeiro/2017, o banco Santander só
irá emitir boleto para quem tiver o CPF
cadastrado.
Rua Jardim Botânico, 1008, Casa 6.

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

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

Atividades Físicas
Taichi-chuan | Estilo Chen
terça, quarta,
quinta e sexta

de 7:30
às 9:00

de 16:30
às 18:00

terça e
quinta

1x R$160,00
2x R$170,00
3x R$190,00
4x R$210,00

de 7:00
às 8:30

de 8:00
às 9:30

quinta, sexta e
sábado

1x R$150,00
R$200,00

Informações: 98154-5475 ou cxwtabr@gmail.com

2x R$180,00
3x ou mais

Kung Fu | BaGua | Tong Bi | Xing Yi
de 6:30
às 8:30

terça, quarta
e quinta

de 7:00
às 9:00

sábado

1x R$100,00
2x R$200,00
3x R$300,00
4x R$400,00

Yoga
quarta
sexta

de 7:30 de 9:00
às 8:45 às 10:15 1x R$155,00
de 7:30
às 8:45

Local: Lago Frei Leandro (manhã) e Recanto das Mangueiras
(tarde)

Discípulo do mestre Chen Xiao Wang e pioneiro no Tai Chi Chuan
do estilo Chen no Brasil. Com mais de 35 anos de experiência no
ensino do Tai Chi, o professor Estevam Ribeiro leciona, através
desta arte de equilíbrio do corpo-mente-ambiente, uma ecologia do corpo, trazendo a interação do aluno com a natureza.
Primeira aula gratuita sem compromisso.

Taichi-chuan | Qi Gong | Lian Gong

segunda e quarta

Milenar arte marcial chinesa. Saúde, alegria, equilíbrio e crescimento.
Prof: Mário Gusmão Neto

2x R$200,00

Visita Guiada

Prof: José Estevam Ribeiro

Local: Lago Frei Leandro (segunda), Chafariz Central (quarta),
Estátua Barbosa Rodrigues (quinta e sexta) e Lago da Restinga
(sábado)
Artes marciais milenares da China. Força, flexibilidade, equilíbrio e concentração. Trabalho físico e energético (CHI).
Prof.: Mestre Guofeng Li
Facebook: Kung Fu no Jardim Botânico
Local: Recanto das Mangueiras

Alongamento, posturas do hatha-yoga, respiração, relaxamento
e meditação.
Profª: Renata Neves
Local: Recanto das Mangueiras

Observação de Aves
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29 de
Outubro

sábado
às 8:00

gratuito

Passeio voltado para a observação de aves com o ornitólogo
Henrique Rajão.

Cursos 2016

Desenho e Aquarela
Mensal

sábado

de 14:00
às 17:00

R$200,00
por mês

Exercitar o desenho. Utilização de materiais variados. Desenvolver a aquarela.
Profª: Maria Angélica de Sá Earp

R$650,00
(em até 3x)
+ R$160,00
(material)

História dos jardins em vasos. Estudo sobre qualidade
da terra, adubação, pragas e doenças, profilaxia, montagem dos vasos, composição com as plantas, realização de
pequenos projetos, palestras sobre irrigação, iluminação,
bambu e substratos.
Profª: Gina Fiuza

Criando jardins em vasos
05/09 a
30/11
(20 aulas)

segunda e
quarta

de 9:00
às 12:00

Jardinagem (Implantação e manutenção de jardins)
13/09 a
20/10

terça e
quinta

de 13:30
às 16:30

R$400,00
+ R$70,00
(material)

Noções de botânica sistemática e organografia. Solos,
adubos. Árvores, arbustos, trepadeiras, grama, forração.
Obtenção de mudas, sementeira, plantio, poda e práticas.
Profs: Guilherme Coelho e Hélio Bittencourt

R$600,00
(em até 3x)
+ material

Paisagismo através dos tempos, ecologia, biodiversidade,
integração homem e meio ambiente. Paisagismo urbano,
reflorestamento, árvores nativas e exóticas. Macro unidades da paisagem brasileira. Jardins internos, paisagismo no
litoral e montanha. Conservação e preparo do solo. Planejamento, noções de irrigação e iluminação.
Profª: Cecilia Beatriz da Veiga Soares e Flávia Nunes

R$400,00
+ R$70,00
(material)

Bases históricas da agroecologia e da agricultura orgânica.
Manejo dos agro-sistemas; produtos de origem animal e vegetal; comercialização e consumo de alimentos orgânicos.
Prof: Fábio Ramos

R$500,00
(em até 2x)

Desenvolver práticas fotográficas que aproveitem o espaço
visual, a fauna e a flora presentes no JBRJ: macrofotografia,
fotografia de aves, flores, e muito mais.
Prof: João Guilherme Quental

Paisagismo
13/09 a
06/11

terça e
quinta

de 9:00
às 12:00

Agroecologia: Horta Orgânica
03/10 a
24/10

segunda e
quarta

de 14:00
às 17:00

Fotografia (Iniciantes)
10/09 a
12/11

sábados

de 09:00
às 12:00

*A listagem completa dos Cursos pode ser obtida através do nosso site: amigosjb.org.br/cursos
** Após o pagamento da inscrição, não devolvemos o dinheiro
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