FOLHA DO JARDIM
Novembro 2016

Associação de Amigos do Jardim Botânico
Rua Jardim Botânico nº 1008, Casa 6 - Jardim Botânico
Rio de Janeiro – RJ CEP: 22470-180

Olhar Sustentável

O Day After Ambiental

P

assado o ciclo dos grandes eventos
que tomou conta do Rio de Janeiro,
bem como do círculo virtuoso amoral
do esbanjamento de dinheiro público
em obras superfaturadas, desviadas
e muitas das quais abandonadas, que
fizeram a felicidade de uma minoria
constituída por financiadores e seus
apadrinhados políticos em detrimento
da maioria dos mesmos, aqueles, sem
água, sem esgoto, sem moradia, sem
educação, sem saúde, sem ambiente e
muitas vezes sem vergonha na cara, finalmente após sete anos chegamos ao
Brasil, ao Rio de Janeiro real, “onde há
tudo e quase nada funciona”.

De tudo que havia sido prometido há sete anos na
esfera ambiental, praticamente nada se concretizou. Por um lado, pela falta de vontade de cumprir
o acordado como foi o caso na Baía de Guanabara
onde as autoridades que tiveram tempo, recursos
financeiros e condições políticas únicas de fazer
um divisor de águas na história baía , simplesmente se omitiram e preferiram a conhecida falta de
vergonha na cara. Quando se tentou fazer alguma
coisa de mais concreto, já estávamos em plena crise
econômica e praticamente sem tempo algum para
reverter o quadro de degradação já conhecido.

Mario Moscatelli / Foto por Custódio Coimbra

justamente para fiscalizar o cumprimento das leis.
Quando todos se deram por satisfeitos em suas demandas, o dinheiro da obra foi parar em outro lugar, sendo reduzido dos seiscentos milhões de reais
para pouco mais de setenta milhões que, finalmente, foram arrestados pela justiça para o pagamento
de funcionários. Não é bom?

Infelizmente, a atuação decidida do MP ocorrida
na questão do projeto de recuperação das lagunas
em ambas as esferas não tem sido observada, salvo
meu desconhecimento, nas causas que degradam o
sistema lagunar desde a década de oitenta do século passado, isto é, sobre o crescimento urbano
desordenado onde a prefeitura parece não ter muito gosto pelo assunto e pela transformação da bacia hidrográfica local em valões de lixo e esgoto in
natura, onde a coleta e o tratamento do esgoto universalizado, apesar de algumas recentes melhoras
e das contas que a maioria dos moradores recebem
de forma britânica, continua uma miragem num futuro indefinido.

No caso do sistema lagunar da baixada de Jacarepaguá, a grande latrina da zona oeste da cidade
do Rio de Janeiro, o enredo do filme de terror foi
pior ainda. Nesse caso, o governo do estado tinha
projeto e os recursos financeiros, no entanto, ações
no meu entendimento fora do espaço e do tempo
do Ministério Público Estadual e posteriormente
do Federal, acabaram por atrasar o início das obras
de dragagem das lagunas pútridas e assoreadas em
mais de um ano. Da parte dos senhores promotores e procuradores, havia necessidade respectivamente de correções técnicas no projeto, bem como É importante lembrar que a atuação da prefeitura
correções no tramite legal da concessão das licen- do Rio de Janeiro tão determinada na região porças ambientais. Tudo ótimo, afinal o MP serve é tuária do Rio de Janeiro, cumprindo metas e prazos,
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coisa difícil de se ver por essas bandas, foi diametralmente oposta quando se tratou das obrigações
ambientais, assumidas para com os Jogos Olímpicos. Demonstrando que pouco lhe interessa esse
tipo de assunto, apesar de ter presidido o Grupo
C40 de megacidades sustentáveis, o atual prefeito que se despede em breve ao estilo “entrego as
chaves e me voy”, praticamente nada cumpriu em
relação aos rios de nossa cidade bem como em relação ao crescimento desordenado de favelas, uma
histórica chaga socioambiental em nossa cidade,
produto da ótica política amoral onde a pergunta chave é: O que vai me render mais votos? Claro
que não é o controle desordenado!
Em resumo de forma icônica, o recente atentado
às dependências do Jardim Botânico do Rio de Janeiro por nada menos de 25 delinquentes, terroristas, arruaceiros, como queiram chamar, na madrugada do dia 8 de novembro de 2016, mostra o
day after que vivemos, em que o colapso das ineficientes políticas públicas, da falta de compromisso da maioria das autoridades eleitas, bem como
do também colapso das autoridades, do ponto de
vista moral nos conduzem para um cenário de
consequências socioeconômicas e ambientais imprevisíveis ou talvez bem previsíveis para os bons
alunos de história.

Fato é que todo esse desequilíbrio é fruto, por um
lado, de uma sociedade apática, “corna e mansa” e
bem-comportada diante dos maiores absurdos cometidos pela maioria da classe política medieval
brasileira e, por outro, pela certeza da impunidade que até pouco tempo atrás norteava os ungidos
pelas urnas e pelo foro privilegiado, garantido pelas castas periféricas existentes no poder público,
que de público só tem o nome. Enfim, a tempestade perfeita!
Portanto, vivemos tempos de day after, claramente previsíveis desde 2010 por parte dos entendidos em finanças públicas, quando os “gestores” transformavam o círculo virtuoso econômico,
dificilmente construído desde o plano Real, num
círculo vicioso de degradação generalizada, que
deu no que deu.
Deus salve a Natureza, pois essa não paga impostos e não vota, mas sabe se vingar como poucos!
Mario Moscatelli

*é Biólogo, Mestre em Ecologia e Especialista em Gestão/Recuperação de Ecossistemas Costeiros
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Notícias

Aproveite que a natureza está
fazendo pose e clique, participe
do XVI Concurso de fotografia do
Jardim Botânico

Foto por Laizer Fishenfeld

E

sse ano, nosso concurso traz uma novidade:
será dividido em quatro categorias, com temas
criados para você admirar o ambiente do Jardim
e se divertir à procura daquela foto especial. Para
participar, as fotografias devem ser tiradas dentro
do Arboreto ou no Solar da Imperatriz.
Veja em quais categorias você quer participar:

- Um Jardim de luz: a foto deve incluir ao menos
um elemento da flora e/ou da fauna existentes no
arboreto. Cores e flores para seu clique!

- Geometria e texturas no Jardim: a composição
da foto deve apresentar formas, padrões geométricos e texturas criados pelas plantas do Jardim. A
natureza cria e você fotografa!
- Cena favorita: uma fotografia de paisagem observada no Jardim, incluindo flora e/ou fauna. Solte seu olhar e aponte a câmera!

- Instagram no JB: fotografia entre os temas Um
Jardim de luz ou Geometria e texturas no Jardim,
publicada no Instagram - público - com a hashtag
#instagramnojb.

O Concurso também contará com um Prêmio Especial de Fotografia de Aves, definido a partir de
voto por júri popular.
Este prêmio visa estimular a observação de aves
pelos visitantes do Jardim Botânico.

O júri será formado por grandes fotógrafos especializados em natureza: Gustavo Pedro, João Quental, Lena Trindade, Príamo Melo e Zeca Guimarães.
O Regulamento e as inscrições do concurso são
acessados pelo site concursofotojb.com.br.
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Notícias

Pré-estreia de curta sobre projeto
da Rede Abrolhos

Seja um voluntário do JB
Com 4 horas por dia, você preserva o que
a natureza levou milhares de anos para
criar

O
Foto por Ester Santos

N

o último dia 20/10, foi realizada a pré-estreia do
documentário Banco dos Abrolhos: Maior Complexo
Coralíneo do Atlântico Sul, realizado pela Rede Abrolhos.

A Plataforma Continental dos Abrolhos se estende do
sul da Bahia ao norte do Espírito Santo, e constitui a
formação coralínea mais importante do Atlântico Sul. A
Rede Abrolhos conta com 16 pesquisadores de onze instituições e 50 estudantes de todos os níveis, além de parceiros e colaboradores do exterior. Desde 2001, a equipe
descreve, caracteriza e monitora a área de 46 mil km² na
plataforma continental brasileira.

Programa de Voluntariado do Jardim Botânico
inicia sua primeira turma de voluntários no
mês de novembro. Sua participação é valiosa
monitorando a visitação do público com atuação
nas áreas de maior presença dentro do arboreto
como as aleias principais, o lago e o Centro de
Visitantes. E você tem liberdade para montar seu
horário de trabalho. Conheça o regulamento do
programa baixando o documento que se encontra
na página: www.amigosjb.org.br/associe-se/
voluntarios.

Você pode se inscrever na página do programa ou
falar diretamente conosco: 2239-9742 ou 22595026.

Estacionamento da Pacheco
Leão nº 1235 permanece
fechado

Antes da apresentação do vídeo, discursaram o
presidente do JBRJ, Sergio Besserman Vianna, o ministro
do Meio Ambiente, José Sarney Filho, e o coordenador
do projeto, Gilberto Amado Filho, pesquisador e biólogo
do JBRJ, além de outros colaboradores do projeto.
Ao longo dos seus 27 minutos de duração, Banco dos
Abrolhos retrata o trabalho dos pesquisadores em diferentes áreas do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos,
além de mostrar além de mostrar a grande biodiversidade de espécies, as estruturas dos corais, e alertar para as
ameaças e os impactos enfrentados pelo Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e áreas ao redor, reforçando a
proposta de ampliação da área protegida.

De acordo com o coordenador do projeto, esta foi a
primeira vez que os pesquisadores puderam medir o
crescimento de recifes coralíneos no Atlântico Sul e que,
tais informações servirão de base para estudos sobre os
efeitos das mudanças climáticas na região.
O documentário está disponível no Youtube. Para buscar o link, acesse o site abrolhos.org.

Patrocínios
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O

Foto por Ligia Lopes

Jardim Botânico reabriu para visitação no dia
11 de novembro. A entrada de visitantes está
sendo feita exclusivamente pelo portão da Rua
Jardim Botânico, 1008. Os acessos da Rua Pacheco
Leão permanecerão fechados.
A interdição é uma medida de segurança ao
patrimônio e às pessoas.
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Floração

Bichos do Jardim

Jacarandá mimoso é destaque
da floração de Outubro

Foto por João Quental

N

o gramado em frente ao Centro de Visitantes está
florido o jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia). Família Bignoniaceae – Distribuição geográfica: Paraguai, Bolívia e Argentina.

Árvore cujo porte atinge de 10 a 15 m de altura, crescimento rápido, tronco com 40 cm de diâmetro, de casca
fina e acinzentada, copa larga, arredondada, com ramos
esparsos, caducifólia. Folhas opostas, bipinadas, as flores são campanuladas, perfumadas, em grandes panículas de cor azul-violeta luminoso. Fruto cápsula, arredondado, lenhoso, com sementes pequenas, aladas, são
utilizados na confecção de bijuteria.
É encontrada muito dispersa no Brasil, nas regiões do
sudeste e do sul, principalmente nas cidades de S.Paulo
e Rio Grande do Sul. É de extraordinária beleza na época
em que perde todas as suas folhas e cobre-se das delicadas flores azuis, perfumadas. É empregada na arborização de grandes cidades e também pelo seu porte e sua
folhagem, ruas inteiras são decoradas com as magníficas
inflorescências do jacarandá mimoso.
Em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, e em Pretória,
na África do Sul, onde consta que há cerca de 60.000 unidades plantadas, é chamada “cidade do jacarandá mimoso”. Encontrada em outras cidades da Europa como
Lisboa, em Portugal, cidades do Sul da Itália e muito
mais. Curiosamente é unânime: as plantas foram levadas
do Brasil, considerado como o seu país de origem.

Todas as fotos da floração desse mês estão disponíveis no nosso site: amigosjb.org.br/galeria/outubro-2016.

Martim-pescador-grande
(Megaceryle torquata)

O

Foto por João Quental

maior dos martins-pescadores brasileiros e também o mais comum no Jardim
Botânico. Pode ser observado com frequência
sobrevoando o arboreto e emitindo sua voz característica, um forte matraquear que se ouve
ao longe. Pousa nas árvores que margeiam os
lagos do arboreto, como o lago Frei Leandro e
o lago da região amazônica, à espera do melhor
momento para a pesca. Outro bom lugar para
encontrar os martins no JB é o Rio dos Macacos.
Quando tem sucesso na pesca, pode retornar
para o mesmo poleiro a fim de ingerir o peixe capturado. O bico, muito grande, é utilizado
para a captura de peixes, o que é feito a partir
de mergulhos ou pairando sobre a água. Apesar
de serem muito parecidos, machos e fêmeas diferem em alguns aspectos da plumagem. A característica mais fácil de ser observada, mesmo
a olho nu, é a larga faixa cinza-azulada que a
fêmea tem no peito. O macho tem tanto o peito
como a barriga alaranjados. O martim-pescador-grande, assim como as outras espécies da
família, constrói seus ninhos em galerias que
eles mesmos escavam em barrancos. Em função da ausência de locais adequados, é possível
que não se reproduza na área do Jardim Botânico. Nas áreas próximas ao Jardim podem ser
encontradas outras espécies da família como o
martim-pescador-verde (Chloroceryle amazona), o martim-pescador-pequeno (Chloroceryle americana) e mais raramente, o martinho (Chloroceryle aenea), que tem apenas 12,5
cm de comprimento e já foi registrado para o
Parque Nacional da Tijuca.
Henrique Rajão
*ornitólogo
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Programação

Palestra de Novembro na AAJB

passeio histórico, filosófico e bem-humorado sobre
as delícias e os perigos do álcool.
Foyer do Espaço Tom Jobim (Rua Jardim
Botânico, 1008). Ingressos a R$ 40,00 (inteira).
Classificação: 18 anos.

Thaís Gulin grava DVD

Foto por Flávio Pereira

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.
O JBRJ faz parte de uma das maiores áreas verdes
urbanas do planeta e é considerado pelo UNESCO
como Reserva da Biosfera. Em uma área de 137
hectares, dividida entre florestas e áreas cultivadas,
vivem 178 espécies de aves, o que representa
mais de um terço de todas as espécies de aves
encontradas no município do Rio de Janeiro. Toda
essa riqueza tem atraído observadores de aves do
mundo inteiro, além de ser objeto de estudo de
ecólogos urbanos e de cidadãos cientistas.
Auditório Geraldo Jordão Pereira. Rua Jardim
Botânico, 1008, Casa 6. Entrada franca.

Vício em álcool é tema de peça

Três anos depois de lançar o single Cinema Big
Butts, Thaís Gulin grava, ao vivo, seu primeiro DVD,
que conta com a direção de Paulo de Moraes e da
Samba Filmes. O evento será no dia 30/11, quartafeira, às 20h30. Estão na setlist, músicas inéditas e
de autoria própria misturadas a novas versões de
canções presentes em seus dois discos anteriores,
Thais Gulin, de 2007, e ôÔÔôôÔôÔ, de 2011.
Foto de Divulgação

Nos dias 20 e 27/11, às 20h, o foyer do Espaço Tom
Jobim apresenta a peça Embriagados, que traz em
sua trama uma mulher compulsiva em crise com
sua relação com a bebida. A partir daí, o espetáculo
se torna um simpósio com caráter lúdico e faz um
5

Entre os títulos inéditos e de autoria da própria
Thaís estão My Man e Corpo Maneiro. Outras
novidades são a versão de Walk on the Wild Side, de
Lou Reed, e Resposta ao Baile de Favela, dos cantores
e youtubers Mariana Nolasco e Pedro Pascual.
Teatro Tom Jobim (Rua Jardim Botânico, 1008).
Ingressos a R$ 40,00 (inteira). Classificação
livre.
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Livros são ótimos presentes
O incentivo à leitura é sempre bom e a
loja Amigos do Jardim está com ótimas
opções de leitura para este Natal

múltipla de edificações, monumentos e parques
ilustra a passagem do tempo desde os mais remotos registros da ocupação do Rio de Janeiro”.

Os livros podem ser comprados na loja Amigos
do Jardim. Caminhos da Conquista - A Formação do
Espaço Brasileiro a R$ 89,00; Bikenomics - Como a
Bicicleta Pode Salvar a Economia a R$ 34,00; Guia
de Arquitetura do Rio de Janeiro a R$ 109,00.
A loja Amigos do Jardim fica no Centro de Visitantes (entrada pela Rua Jardim Botânico nº
1008) e funciona às segundas de 12h às 17h30
e de terça à domingo de 9h às 17h30.

Santander só irá emitir boletos
para quem tiver CPF cadastrado
A partir de Janeiro de 2017, o banco Santander
só irá emitir boleto para quem tiver o CPF
cadastrado em nosso banco de dados.
Foto por Ligia Lopes

O

Natal está chegando e separamos aqui algumas
boas sugestões de livros para dar de presente
a alguém especial ou para se “autopresentear”.

O primeiro da lista é Caminhos da Conquista - A
Formação do Espaço Brasileiro (235 páginas), de
Vallandro Keating (concepção e desenhos) e Ricardo Maranhão (pesquisa e textos), da Editora
Terceiro Nome. O livro parte de uma visão histórico-geográfica sobre a fundação de cidades e dos
limites territoriais brasileiros.

Por isso, é importante e urgente que todos
os associados enviem esta informação para a
AAJB.
Rua Jardim Botânico, 1008, Casa 6.
socios@amigosjb.org.br
21 2239-9742

Nota
Textos independentes publicados na Folha
do Jardim refletem o posicionamento de seus
respectivos autores.

Já o livro Bikenomics - Como a Bicicleta Pode Salvar a Economia (233 páginas), de Elly Blue, pela
Editora Babilonia, é uma tentativa de mostrar que
o ato de pedalar é capaz de fazer do mundo um
lugar melhor. E mais, peladar é uma providência
urgente e necessária, sob a perspectiva sociocultural e econômica.

Por último, mas não menos importante, vem o
Guia de Arquitetura do Rio de Janeiro (487 páginas), da Editora Bazar do Tempo, pode ser comprada na versão em português ou inglês. O trecho
do texto introdutório explica: “Entre os 52 quilômetros que separam a ponte dos Jesuítas, em Santa
Cruz, da ladeira da Misericórdia, no sopé do antigo
morro do Castelo, origem da cidade, uma seleção
6

Perguntas | Sugestões
Sua opinião é importante!
Jornalista Ligia Lopes

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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26 de
Novembro

sábado
às 8:00

gratuito

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

Cursos 2016

Desenho e Aquarela
Mensal

sexta e
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

Orquídeas e Bromélias
2017

terça e
quinta

de 13:30
às 16:30

R$400,00
+ R$80,00
(material)

Características básicas das plantas. Plantio, rega, adubação. Necessidade de luz. Controle de pragas.
Prof: Hélio Bittencourt

Agroecologia: Horta Orgânica
2017

segunda e
quarta

de 14:00
às 17:00

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$650,00
(em até 3x)
+ R$160
(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
2017

segunda e
quarta

de 9:00
às 12:00

Jardinagem (Implantação e manutenção de jardins)
2017

terça e
quinta

de 13:30
às 16:30

Fotografia (Iniciantes)
2017

sábados

de 09:00
às 12:00

R$400,00
+ R$70,00
(material)
R$500,00
(em até 2x)

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

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

*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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