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Editorial

N

o próximo dia 15 de agosto acontecerá
a Assembleia Geral Ordinária – AGO da
Associação de Amigos do Jardim Botânico
relativa ao ano 2016. Associados e Conselheiros estão convocados a participar da
assembleia em nosso auditório que iniciará, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados às
18h ou, não havendo quórum, em segunda
convocação, com qualquer número de associados presentes, às 18h30. A presença
na AGO é uma oportunidade do Associado
participar da deliberação de aspectos importantes da gestão, como Relatório de Diretoria e Balanço referentes a 2016, além
da definição do valor da contribuição social
para 2018. Apenas associados quites com a
contribuição do corrente exercício podem
participar da AGO.

E por falar em contribuição, lembramos o
quanto é importante a renovação da anuidade do associado, que tanto colabora na
manutenção do arboreto. E igualmente importante são os dados cadastrais do associado em nossa base de dados. Temos feito
um apelo aos sócios para entrar em contato
com a secretaria da AAJB e atualizar seus
dados. Contamos com essa ajuda.
Veja o que acontece no JB em agosto.
Se você tem mais de 18 anos e gostaria
de proteger árvores com mais de 100,
aproveite porque vai começar a segunda
turma do Programa de Voluntariado do
JB. Agosto mal começou e as árvores ipêrosa (Handroanthus impetiginosus) já estão
colorindo de cor-de-rosa o arboreto. A
Aleia do Pau-mulato já encanta com a troca
das cascas dos troncos. Uma beleza, não é?
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Foto por João Quental

A natureza fala, e ela pede proteção. Venha
conhecer o programa de voluntariado, você
vai se impressionar com as possibilidades
de trabalho voluntário no parque.

Tem mais na agenda deste mês. Para quem
ainda não foi ver, a Exposição de Fotografias do XVI Concurso do JB está um sucesso. As 40 imagens da mostra apresentam
cenas e texturas, luz e cores do arboreto do
JB, retratando a exuberância da flora e fauna presentes. Uma visita que vai fazer você
refletir por que é tão importante preservar
este espaço único na nossa cidade.
Continuando a visita, o Centro de Visitantes abriga a Loja Amigos do Jardim que
atende ao público com produtos que representam o arboreto e que remetem à natureza, que são ecologicamente corretos e que
podem ser uma lembrança do Jardim para
o visitante.
Bom passeio!

A Diretoria
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Notícias

Seja um voluntário

S

e você tem mais de 18 anos, proteja árvores
com mais de 100.
No dia 9/08, às 10h, será apresentado no
Museu do Meio Ambiente o programa para
a segunda turma de voluntários do JBRJ.
Na ocasião, voluntários da primeira turma
contarão como foi a experiência vivida. Tal foi
o sucesso neste grupo que alguns voluntários
participarão do treinamento da turma 2. A
apresentação falará sobre visitas guiadas no
Arboreto, Núcleo de Conservação da Fauna,
Coleções Vivas e sobre o Educativo do Museu.
Também consta no programa a apresentação
de palestras sobre diversos setores do JBRJ.

Podas das árvores no arboreto e
ainda sobre o uso de sopradores

C

onversamos com Martha Ronchini,
coordenadora de Conservação da Área
Verde, e ela nos contou que muitos visitantes
reclamam com os funcionários do Jardim
quando veem as árvores do arboreto sendo
podadas. Ela explica:
- As podas são necessárias, por causa dos
galhos secos ou porque correm risco de cair.
Como o homem, precisam fazer “barba, cabelo
e bigode”. Sobre a árvore de contas que morreu
e foi uma grande perda, já foram replantadas
duas da mesma espécie no mesmo canteiro.
De acordo com a Coordenação de
Conservação da Área Verde, outro assunto
bastante comentado pelos nossos visitantes
é ainda a respeito do uso de sopradores. É
bom ressaltarmos que, atualmente, os nossos
funcionários estão usando muito menos o
soprador, mas ele é necessário no trabalho de
manutenção da grama.
- Quando se corta a grama é preciso varrer. Ao
se usar o rastelo, as raízes são arrebentadas
machucando a planta. O uso do soprador
torna o processo de corte mais sustentável
que o do rastelo.

Solicitação aos sócios

P

edimos aos sócios que mantenham seus
cadastros atualizados com nome, CPF,
e-mail e telefone. O contato pode ser feito via
socios@amigosjb.org.br, pelo telefone 21
2239-9742 ou presencialmente na sede da
AAJB, na Rua Jardim Botânico, 1008, Casa 6.
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Lanchonete do parquinho está
fechada

D

esde o dia 1/08 a lanchonete localizada
no parquinho infantil do JBRJ se encontra
fechada. Foi realizado um novo pregão e a
nova concessionária do local será a empresa
Regador Alimentos Ltda. A previsão é que o
espaço reabra em setembro.

JBRJ participa do 68º Congresso
Nacional de Botânica

O

s pesquisadores do JBRJ participam do
68º Congresso Nacional de Botânica
e 36ª Jornada Fluminense de Botânica, no
Centro de Convenções SulAmérica. O evento,
promovido pela Sociedade Botânica do Brasil,
tem como tema este ano a Diversidade vegetal:
conhecimento e aplicações. Os minicursos
começam em 19/8. Mais informações no site
68cnbot.com.br.

Simpósio sobre o naturalista Von
Martius ocorre até dezembro

O

Museu do Meio Ambiente promove,
durante quatro meses, o simpósio Entre
impérios e plantas: a viagem do naturalista
Carl Von Martius ao Brasil (1817-1820),
comemorando os 200 anos da viagem de Von
Martius ao Brasil.

Especialistas de diversas áreas de
conhecimento farão palestras a respeito do
que Von Martius viu, descreveu e registrou
quando viajou pelo Império do Brasil, nos
anos entre 1817 e 1820.

O seminário faz parte de um conjunto
de eventos que tem como tema central as
contribuições do naturalista: a exposição
Herbário: Ciência e Arte, do Herbário do JBRJ,
e o 68º Congresso de Botânica, que terá uma
mesa de conferência intitulada A viagem de
Von Martius: entre impérios, homens e plantas.
O responsável pela abertura do evento será
o pesquisador Renato Crespo, do JBRJ, no dia
6/09, às 10h, no Museu do Meio Ambiente.
Confira a programação completa no nosso
site amigosjb.org.br .
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Floração

Bichos do Jardim

Flor cotonete é destaque de Julho

Martin Pescador Grande
(Megaceryle torquata)

Foto por Alexandre Machado

Foto por João Quental

Atrás do Bromeliário despertaram para a sua floração de inverno os cotonetes. Família: Lamiiaceae
– Distribuição geográfica: Filipinas. Arbusto espalhado de 7m de altura, de crescimento rápido.
Sem atrativo durante o ano, no entanto desperta
admiração por ocasião da floração quando se torna extremamente atrativo. Suas folhas são grandes,
verde-escuro com tonalidade roxa na parte superior
e cor púrpuro-escura na parte inferior, e fazem um
belo contraste quando, nos meses de inverno, ficam
ornamentados com inúmeras flores branco/rosadas, levemente perfumadas, que formam buquês de
6 a 10 cm de diâmetro, os botões assemelham-se a
cotonetes, de onde vem o seu nome popular: cotonete. Também é chamada de estrela-cadente, pois
quando suas flores se abrem lembram fogos de artifício. Adaptam-se tanto ao sol como à meia sombra,
atraem pássaros, abelhas e borboletas.
Uma bonita história divertida e verdadeira. Encontramos no Play a nossa Associada Angolana Betta
Cruz, nascida em Luanda, que nos contou que ela e
as pequenas companheiras, quando tinham aproximadamente cinco anos, recortavam as folhas vermelhas desta planta e as colavam com cuspe nas
unhas e as exibiam para parecerem pintadas.
Cecilia Beatriz da Veiga Soares
*paisagista
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O

lhando atentamente no lago Frei Leandro,
nas árvores próximas ou sobre o espelho
d’água, frequentemente vemos, observando o
movimento, um Martim-pescador-grande.
No Brasil são 5 espécies de martins, mas vamos falar do Megaceryle torquata. Comum, de
ocorrência ampla na beira d’água, é a maior
espécie da família nas Américas: 42cm, cerca
de 320g, vocalização peculiar que, com imaginação, confunde-se com um matraquear, crista
arrepiada, bico volumoso para caça e pesca, dimorfismo sexual evidente. O macho apresenta
penas cinza-azuladas por cima, colar branco na
nuca, ventre alaranjado, cauda cinza, barrada
de branco; já a fêmea tem faixa peitoral cinza
azulada e coberteiras inferiores da asa alaranjadas.
Frequentador de águas interiores, orlas marítimas e manguezais, comum em rios caudalosos
e grandes lagoas. Voa alto, áreas extensas, mergulha de poleiros à beira d’água como árvores,
pedras, fios e moirões.
Possui hábitos alimentares variados: peixes
(preferencialmente), répteis, caranguejos, insetos e batráquios. Ao localizar o peixe, mergulha
o corpo todo na água, capturando-o com o bico,
então pousam num poleiro, onde batem com a
presa até matá-la.
Escavam ninhos em barrancos onde colocam
de 3 a 6 ovos que eclodem em 22 dias.
Rendem fotos fantásticas quando, empoleirados sobre a água, refletem, iridescentes, a luz
do dia. Flagrantes com peixinhos na boca são
sempre interessantes. Vale esperar nos lagos
do JB, até porque os lagos são um show à parte.
Gabriela Heliodoro* e Flávia Lage**

*Bióloga responsável pelo Núcleo de Conservação da
Fauna do JBRJ. **Fotógrafa e voluntária do Núcleo de
Conservação da Fauna do JBRJ.
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Programação

Exposição de fotografias vai até
setembro

Foto por Ana Giglio

Fica em cartaz até o dia 10/09 a exposição do
XVI Concurso de Fotografias do JBRJ. A mostra
traz fotografias selecionadas que se dividem
nas categorias Cena Favorita, Geometria e
texturas, Jardim de Luz e Instagram no JB.
Além destes, a mostra traz um painel em
homenagem ao fotógrafo Laizer Fishenfeld
e outro com fotos dos jurados João Quental,
Lena Trindade, Príamo Melo, Zeca Guimarães
e Gustavo Pedro. Cerca de 1.500 pessoas já
foram conferir a exposição e cada visitante
pode votar em sua foto de ave favorita, na sala
do voto popular. As fotografias candidatas são
exibidas em vídeo e filipetas para voto estão
dispostas sobre a urna da votação.
A visitação vai das 9h às 17h (às segundas,
a partir das 12h), até o dia 10/09, no Museu
do Meio Ambiente (Rua Jardim Botânico,
1008).

Palestra de Agosto na AAJB
No dia 26/08, às 10h30, vamos receber em
nosso auditório o professor Rogério Ribeiro
de Oliveira, que dará a palestra Café com
cachaça: as conexões da paisagem no Vale do
Rio Paraíba do Sul no século XIX.
A apresentação abordará o ciclo cafeeiro
no Vale do Rio Paraíba do Sul, que teve
início no século XVIII e cujo apogeu foi
por volta de 1860. Constituiu a principal
atividade de transformação da paisagem
empreendida pelos europeus nos períodos
colonial e imperial. Na palestra serão
traçadas as influências socioambientais dessa
atividade econômica, trazendo elementos
que entrelaçam o Vale do Paraíba à região
do litoral sul do Estado do Rio de Janeiro. Os
antigos caminhos representaram os principais
vetores de entrada de mão de obra escrava e
do escoamento da produção.

Rogério é associado do Departamento de
Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio. Suas
pesquisas combinam enfoques ecológicos,
históricos e sociais e são voltadas para a
História Ambiental e a Ecologia Histórica.
Auditório Geraldo Jordão Pereira (Rua
Jardim Botânico, 1008, Casa 6). Entrada
franca. Não é necessária inscrição prévia.
Auditório sujeito à lotação.

ENBT abre inscrições para curso
De 7 a 31/08 ficam abertas as inscrições
para o curso de Desenho Botânico na ENBT,
lecionado pelos professores especializados
em ilustração botânica Malena Barreto e
Paulo Ormindo. As aulas têm início em 2/09 e
ensinam, em oito aulas, a ilustração botânica
com a técnica do grafite. Mais informações no
site jbrj.gov.br/educacao/extensao .
Perguntas | Sugestões
Sua opinião é importante!
Jornalista Ligia Lopes

contato@amigosjb.org.br
+55 21 2239-9742 | +55 21 2259-5026
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Atividades Físicas
Taichi-chuan | Estilo Chen
segunda,
terça, quarta,
quinta e sexta

de 7:30
às 9:00

de 16:30
às 18:00

terça e
quinta

1x R$180,00
2x R$190,00
3x R$210,00
4x R$230,00

Taichi-chuan | Qi Gong | Lian Gong

de 7:00
às 8:30

segunda e quarta

de 8:00
às 9:30

quinta, sexta e
sábado

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

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

terça, quarta
e quinta

de 7:00
às 9:00

sábado

Yoga
quarta

de 7:30
às 8:45

sexta

de 7:30
às 8:45
de 9:15
às 10:30

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

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

1x R$100,00

Artes marciais milenares da China. Força, flexibilidade, equilíbrio e concentração. Trabalho físico e energético (CHI).
Prof.: Mestre Guofeng Li

4x R$400,00

Local: Recanto das Mangueiras

2x R$200,00
3x R$300,00

1x R$170,00
2x R$220,00

Facebook: Kung Fu no Jardim Botânico

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

Visita Guiada

Observação de Aves
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26
de Agosto

sábado
às 8:00

gratuito

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

Cursos 2017

Desenho e Aquarela
sábado

Mensal

Fotografia
2018

R$200,00
por mês

de 14:00
às 17:00

sábados

de 09:00
às 12:00

R$500,00
(em até 2x)

segunda e
quarta

de 14:00
às 17:00

R$400,00
+ R$ 70.00
(material)

quarta

de 14:00
às 17:00

Agroecologia: Horta Orgânica
11/09 a
27/09

Arranjos Florais
Outubro

R$400,00
+ R$150,00
(material)

Feng shui no paisagismo
12/09 a
05/10

terça e
quinta

de 14:00
às 17:00

R$400,00

Projetos Paisagísticos
2018

segunda e
quarta

de 13:00
às 16:00

R$400,00
+ material

Orquídeas e Bromélias
11/09 a
02/10

segunda e
quarta

de 9:00
às 12:00

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

de 9:00
às 12:00

R$400,00
+ R$100,00
(material)
+ R$ 50,00
(sítio)

de 09:00
às 12:00

R$600,00
(em até 3x)
+ material

Iniciação no Bonsai
28/10 a
25/11

sábado

Paisagismo
2018

terça e
quinta

Exercitar o desenho. Utilização de materiais variados. Desenvolver a aquarela.
Profª: Maria Angélica de Sá Earp
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
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 (Agrosuisse Ltda.)
O curso vai abordar um pouco da história dos arranjos
florais, os diversos materiais utilizados, apresentação dos
vários tipos de arranjo, flores e folhagens. Aulas práticas
onde o aluno vai aprender a fazer arranjos para ocasiões
diversas.
Profª: Suzana Milman

Estudo do Feng Shui e sua integração com o paisagismo. Estudo dos Trigramas, dos cinco elementos (água, terra, fogo,
metal, madeira), as curas do Feng Shui através das plantas
e de sua energia, estudo do Yin e Yang, estudo dos animais
sagrados. Busca pela harmonia e equilíbrio.
Profª: Maria Helena Aguiar
Execução de todas as etapas de um projeto. Estudos preliminares, do orçamento a elaboração gráfica do projeto
executivo, com detalhes tais como: curvas de nível, vistas,
cortes e perspectivas.
Profª: Daniele Ruas

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

Através de aulas teóricas e práticas mais a visita de campo,
os alunos vivenciarão o dia-a-dia do bonsai, e poderão iniciar com mais segurança e conhecimento nesta arte milenar.
Profs: Fabio Gen e Guilherme Coelho

A história do homem na utilização do paisagismo. Paisagismo sustentável e estudo ambiental; jardins verticais e telhados verdes; paisagismo indoor e em áreas semicobertas;
criação de áreas de lazer ; plantas ornamentais de acordo
com suas necessidades de luz e solo; estudo de iluminação,
irrigação, materiais e revestimentos. Curso com aulas teóricas e práticas com visitas externas.
Profª: Flavia Nunes

*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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