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O ano de 2016

Termina 2016. Ocasião em que revemos e avalia-
mos o que foi possível realizar dentro de nosso 

objetivo e conforme nossa missão que é apoiar e aju-
dar ao Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro, nos projetos destacados pela Direção do 
Instituto e na manutenção de seu belíssimo arboreto. 

Nesse ano concluiremos parcerias muito bem suce-
didas com as empresas Brasil Kirin Industria de Be-
bidas S.A.- apoiadora do Cactário, com a Michelin de 
Participações Indústria e Comércio Ltda. – no projeto 
de acessibilidade, a Embaixada da Nova Zelândia a 
parte educativa do Museu, além de dois associados 
que contribuíram para a manutenção do Orquidário 
e Plantas Medicinais.

A todos o nosso muito obrigado e a certeza de que 
teremos, no futuro, a oportunidade de trabalharmos 
juntos novamente.

O ano de 2017 será de muitos desafios e de recursos 
escassos. Trabalharemos em conjunto com o Jardim 
para estabelecer novas parcerias e contamos com os 
nossos sócios para auxiliar na viabilização de vários 
projetos.

A Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda., o Institu-
to Masan e uma associada  patrocinam o projeto 
Pró-Florescer e a Família Aranha patrocina a Região 
da Restinga.

Nossas realizações
Tivemos uma Olimpíada pela frente e organizamos 

nossa Loja Amigos do Jardim com todo o cuidado e de 
forma a oferecer ao turista em visita a possibilidade 
de levar para casa as melhores lembranças do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro.

Com grande satisfação, a AAJB reformulou seu site 
para melhor informar e interagir com seus associa-
dos. Um site cheio de novidades, em que a anuidade 
de sócio pode ser paga de forma online, onde se en-
contra a programação cultural do JB, Museu do Meio 
Ambiente, Tom Jobim e da Associação, suas publica-
ções mensais além, é claro, de disponibilizar dados e 
informações sempre úteis ao associado.

Atendendo a uma solicitação do JBRJ, em 2016 a As-
sociação de Amigos montou um Programa de Volun-
tariado com a finalidade de suprir pessoal de apoio 
para trabalho voltado à visitação do arboreto e que 
terá seu início em janeiro de 2017. Hoje contamos 
com cerca de 60 candidatos para atender a essa de-
manda do Jardim. Uma oportunidade de realização 
pessoal que oferece satisfação ao indivíduo e, ao mes-
mo tempo, contribui para a sociedade em geral.

Um ano especial
Em agosto a Associação de Amigos completou 30 

anos. A comemoração foi marcada por muitas lem-
branças daqueles que fizeram e ainda fazem parte 
dessa instituição. Uma noite alegre, de reencontros e 
avaliação de metas, momento de repensar os rumos 
da AAJB nesses novos tempos.

Agradecemos aos associados a confiança recebida 
em 2016. Desejamos que 2017 seja um ano de su-
cesso em suas realizações pessoais e que possamos, 
em parceria, atuar nas atividades que a AAJB venha 
desenvolver no próximo ano, sempre voltadas para o 
apoio ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Boas Festas! 
A Diretoria

Foto por Laizer Fishenfeld
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Livro “Flores do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro” é lançado 
junto à exposição de fotos 

Depois de mais de dez anos de andanças 
pelo Jardim Botânico em busca das flores 

que brotam mês a mês, a paisagista, professo-
ra e escritora Cecilia Beatriz da Veiga Soares 
e o fotógrafo João Quental decidiram lançar, 
em parceria, o livro Flores do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro. O lançamento será na AAJB, 
neste sábado, 10/12, das 16h às 19h.

A obra, inédita, vem em duas versões - por-
tuguês e inglês - e em formato de guia, com 
432 páginas. A organização do livro respeitou 
às normas científicas e contou com a ajuda do 
pesquisador e botânico Haroldo Lima. 

No guia estão descritas as mais de 450 es-
pécies de flores que podem ser observadas 
no Jardim, com suas características e nomes, 
e ilustradas com fotos de João Quental. Além 
do lançamento do livro, haverá a abertura da 
exposição das fotos que ilustram o guia e que 
ficará aberta até o dia 20 de janeiro no Audi-
tório da AAJB.

O projeto foi possível graças à Lei de Incenti-
vo do Ministério da Cultura; produção da Hó-
los Consultores e Associados e ao patrocínio 
da Construtora Elos Engenharia; Porto Fino 
Empreendimentos, Manutenção e Serviços; 
Itaú Cultural e a um grupo de membros da As-
sociação de Amigos do Jardim Botânico.

Foto por Paula Medeiros 

Seja um voluntário do JB

O Programa de Voluntariado do Jardim 
Botânico iniciará sua primeira turma de 

voluntários em janeiro do ano que vem. 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 pelo site 
ou falar diretamente conosco: 2239-9742 ou 
2259-5026.

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. 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

Bilheterias da Rua Pacheco 
Leão estão reabertas

O Jardim Botânico reabriu as bilheterias  
localizadas na Rua Pacheco Leão nº 915 e 

101 (em frente à Carandaí). O estacionamento 
próximo ao SERPRO (Pacheco Leão nº 1235) 
também foi reaberto.
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Patrocinadores de nossos projetos

Gabriela Heliodoro
*bióloga do Núcleo da Fauna do JBRJ

No Município do Rio, são consideradas “em 
perigo de extinção”. Aqui pela cidade, são 

avistadas perto de lagoas e canais, geralmente 
em famílias. 

É difícil não vê-las, afinal, são o maior roedor 
do mundo, com 106 a 134 cm de tamanho e 
peso entre 35 a 81kg.

São robustas, com pelagem esparsa, longa, 
grossa e castanha, cabeça grande e orelhas ar-
redondadas. Com membranas interdigitais, são 
ótimas nadadoras, correndo pra água ao me-
nor sinal de perigo, onde podem ficar submer-
sas por vários minutos. Podem reproduzir 1 ou 
2 vezes ao ano e a Gestação é de 120 a 150 dias, 
com 1 a 8 filhotes. 

Em liberdade, a expectativa de vida é de cerca 
de 9 anos. Esperamos que no JB o grupo não 
aumente, pois são herbívoros vorazes e podem 
consumir grande quantidade de plantas aquá-
ticas e gramíneas. 

Geralmente são ativas de dia, mas podem dar 
o ar de sua graça à noite. É o caso da capivara 
aqui do JB. Virou figurinha fácil entre os guar-
das noturnos, já tendo sido avistada no lago do 
pescador e no Frei Leandro. Ela veio da Lagoa, 
provavelmente, pelo canal, e gostou daqui. Tem 
ficado... 

Como muitas vezes os jovens machos são ex-
pulsos do grupo original e migram, este pode 
ser o caso da “De Boas” (como vem sendo cha-
mada).

De Boas, a capivara do JB

 Bichos do Jardim

Foto por Alexandre Machado

Faça sua melhor foto e se 
inscreva para o XVI Concurso de 
Fotografia do JBRJ

Visando estimular a identidade visual do 
público com o patrimônio cultural e am-

biental que é o Jardim Botânico do Rio, a AAJB 
realiza, com o apoio institucional da Avistar-
Brasil, o XVI Concurso de Fotografia do Jardim 
Botânico. As inscrições já começaram e vão só 
até o dia 30 de dezembro.

 Os candidatos podem se inscrever nas cate-
gorias: Um Jardim de luz, Geometria e tex-
turas no Jardim, Cena favorita, Instagram 
no JB. 

Cada concorrente poderá participar do con-
curso com, no máximo, 4 imagens no total, 
inscritas em qualquer categoria. Cada partici-
pante só poderá fazer jus a, no máximo, uma 
premiação. Para participar, as fotografias de-
vem ser tiradas dentro do Arboreto ou no So-
lar da Imperatriz.

O Concurso também contará com um Prêmio 
Especial de Fotografia de Aves, selecionadas 
pelos jurados sobre o conjunto de fotos das ca-
tegorias 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.

Foto por Sergio Costa
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Concerto de fim de ano no 
Teatro Tom Jobim
Orquestra Sinfônica Cesgranrio realizará 
show em homenagem aos 90 anos de 
Tom Jobim

Tom Jobim completaria 90 anos em janeiro do ano 
que vem chegando e, por ocasião da data festiva, 
a Orquestra Sinfônica Cesgranrio e o Instituto 
Antônio Carlos Jobim organizaram um concerto 
para dar início às celebrações - Tom Jobim 90 anos. 

O concerto será no dia 20/12, às 20h, e contará 
com a participação de Paulo Jobim, filho de Tom 
Jobim e do gaitista José Staneck. Sob a regência 
do maestro Eder Paolozzi, serão executadas a 
Suíte Mítica, composição inédita de Paulo Jobim, 
o Concertino Romântico para Gaita e Orquestra, 
composição de Aloísio Didier, sob rascunhos 
inéditos de Tom Jobim que datam da década de 
1950, e o Brasília Sinfonia da Alvorada, composição 
do próprio Tom.
Espaço Tom Jobim (Rua Jardim Botânico, 1008). 
Ingressos a R$ 30 (inteira). Classificação livre.

Exposição permanente no 
Instituto Antônio Carlos Jobim

A mostra Tom Jobim - Música e Natureza conta 
vida e obra do maestro Tom Jobim. Sob curadoria 
de Paulo Jobim e Elianne Jobim, a exposição fala 
sobre a trajetória de vida e produção artística de 
Tom através de diversas fases de sua criação.
Instituto Antônio Carlos Jobim (Rua Jardim 
Botânico, 1008) funciona de terça a domingo, 
das 10h às 17h. Entrada franca. Classificação 
livre.
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No play, é preciso apreciar a grande e bela 
árvore Cassia ferruginea (cássia chuva-

de-ouro, cássia dourada, cana fístula), per-
tencente à família Fabaceae. Distribui-se geo-

graficamente do Ceará até Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Pa-
raná.

Atinge até 20m de altura e o tronco tem cas-
ca pardacenta e ferrugínea. O nome científico 
refere-se à cor de ferrugem que cobre os ra-
mos novos da inflorescência. É realmente des-
lumbrante por ocasião da floração, com seus 
cachos de flores pendentes amarelo-ouro, reu-
nidas nas extremidades dos ramos, com um de-
licioso perfume que pode ser sentido em uma 
área de mais de 500m nas cercanias. É a única 
da espécie que tem perfume. A madeira serve 
para vigamento, caibros, rodapés, carpintaria, 
palitos de fósforo e caixotaria em geral.

Todas as fotos da floração desse mês estão dispo-
níveis no nosso site: amigosjb.org.br/galeria/no-
vembrodezembro2016.

Foto por João Quental

Cecilia Beatriz da Veiga Soares
*paisagista

Cássia chuva-de-ouro é o 
destaque de Novembro/Dezembro

 Programação
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Continuando com nossas sugestões de presentes 
para o Natal - ou qualquer data especial - 

selecionamos mais alguns produtos da loja Amigos 
do Jardim que podem agradar.

Começamos pelo lenço feito com tecido de fibra 
de garrafa pet e cetim, com estampa inspirada 
na floração do Jardim. É ótimo para enfeitar o 
pescoço, o cabelo, amarrar na alça da bolsa ou 
para sentar no gramado e ler um bom livro.

O livro A diversidade em perigo - de Darwin a Lévi-
Strauss, de Pascal Picq. O livro imagina os dois 
cientistas partindo para a descoberta do Novo 
Mundo. No entanto, Darwin e Lévi-Strauss passam 
por dificuldades porque as diversidades natural e 
cultural foram danificadas.

Nossas canecas Natvreza ainda estão à venda 
e podem ir ao microondas. Os cafés gourmet 
produzidos pela Cooperativa de Agricultura 
Familiar (COOPFAM) são 100% arábicos e são 
certificados por selo internacional Fairtrade de 
Comércio Justo.

Chegaram também novas cerâmicas Ibicoió. 
xícaras e objetos de decoração, como uma linda 
folha de bananeira, deixam qualquer casa com 
cara de um verdadeiro lar.

As jóias em prata do designer Léo Sodré também 
estão em alta, com brincos, anéis e colares de 
diversos tamanhos e para todos os gostos.

As camisetas Mastiff masculinas são feitas de 
malha 100% algodão e vêm em cores variadas.

As camisetas feitas com fibras de bambu são 
ideais para caminhada e atividades esportivas, 
pois mantêm a temperatura corporal.

Bonés e livros podem ser o presente ideal para o 
seu amigo oculto de final de ano. 

Para aqueles que gostam de viajar e para o pessoal 
do pedal, o livro 300 dias de bicicleta - 22 mil km de 
emoções pelas Américas, de Sven Schmid, conta as 
aventuras do autor e as imprevistas dificuldades 
ao pedalar sozinho de Buenos Aires, na Argentina, 
a Calgary, no Canadá.

Presentes na Loja Amigos do Jardim para este Natal
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Para as crianças, opção é o que não falta. Roupas, 
brinquedos e livros para todas as idades e fofas 
almofadinhas de algodão natural são ótimos 
presentes para a garotada.

As bonequinhas Jardineiras são feitas à mão 
numa produção familiar e carregam em suas 
bolsinhas sementes variadas. 

Bolsas com estampas variadas são super práticas 
para as férias de verão. A loja também vende uma 
variedade de pulseiras infantis do Projeto Recicla 
Biju. 

Livros infantis são didáticos e muito divertidos. 
Falando TUPI, de Yaguarê Yamã com ilustrações de 
Geraldo Valério, por exemplo, ensina a linguagem 
tupi de forma lúdica. Já Axé, cores do Brasil, de 
Rafael Nobre, é um livro para colorir e ao mesmo 
tempo ensinar sobre as mitologias africanas 
que vieram para o Brasil e formaram a base das 
religiões afro-brasileiras.

O guia completo dos Dinossauros do Brasil, de 
Luiz E. Anelli e ilustrações de Felipe Alves Elias, 
esclarece algumas questões relacionadas aos 
dinossauros que viviam no território brasileiro.

Atendendo aos muitos pedidos, reproduzimos 
novo lote das três ilustrações botânicas de Malena 
Barreto. Sucesso total!

Mais fotos em nosso instagram @amigosjb.

A loja Amigos do Jardim fica no Centro de Vi-
sitantes (entrada pela Rua Jardim Botânico nº 
1008) e funciona às segundas de 12h às 17h30 
e de terça à domingo de 9h às 17h30.
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Perguntas | Sugestões
Sua opinião é importante!

Jornalista Ligia Lopes
contato@amigosjb.org.br 

+55 21 2239-9742     |    +55 21 2259-5026



Observação de Aves

Atividades Físicas

Visita Guiada

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

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

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

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 eco-
logia do corpo, trazendo a interação do aluno com a natureza.
Primeira aula gratuita sem compromisso.
 
Prof: José Estevam Ribeiro

Informações: 98154-5475 ou cxwtabr@gmail.com

Local: Lago Frei Leandro (segunda), Chafariz Central (quarta), 
Estátua Barbosa Rodrigues (quinta e sexta) e Lago da Restinga 
(sábado)

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

Local: Recanto das Mangueiras

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

1x R$150,00  
2x R$180,00 
3x ou mais 
R$200,00

1x R$155,00  
2x R$200,00

gratuito

terça, quarta, 
quinta e sexta

segunda e quarta

sexta

quinta, sexta e 
sábado

quarta

17 de
dezembro

de 7:30 
às 9:00

de 7:00 
às 8:30

de 7:30 
às 8:45

de 16:30 
às 18:00

de 8:00 
às 9:30

de 9:00 
às 10:15

sábado 
às 8:00

Taichi-chuan | Qi Gong | Lian Gong

Yoga

terça e 
quinta

de 7:30 
às 8:45

Kung Fu | BaGua | Tong Bi | Xing Yi
Artes marciais milenares da China. Força, flexibilidade, equilí-
brio e concentração. Trabalho físico e energético (CHI).
Prof.: Mestre Guofeng Li

Facebook: Kung Fu no Jardim Botânico

Local: Recanto das Mangueiras

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

terça, quarta 
e quinta

sábado

de 6:30 
às 8:30

de 7:00 
às 9:00

Taichi-chuan | Estilo Chen
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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

Fotografia (Iniciantes)
R$500,00

(em até 2x)
sábados de 09:00 

às 12:00

Desenho e Aquarela

R$200,00 
por mês

sexta e
sábado

de 14:00 
às 17:00

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

Cursos 2016

Mensal

*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

2017

Orquídeas e Bromélias

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

terça e
quinta

de 13:30 
às 16:30

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

2017

Jardinagem (Implantação e manutenção de jardins)

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

terça e
quinta

de 13:30 
às 16:30

2017

Agroecologia: Horta Orgânica

segunda e 
quarta

de 14:00 
às 17:00

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

2017 R$400,00
+ R$70,00 
(material)

Criando jardins em vasos

2017 R$650,00 
(em até 3x)

+ R$160
(material)

segunda e 
quarta

de 9:00 
às 12:00

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