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Atenção!

Pedimos aos associados que mante-

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

nome, CPF, e-mail e telefone.

Enviar para socios@amigosjb.org.br
ou diretamente no tel. 2239-9742.

Editorial

NOVIDADE NO JARDIM
Por ocasião do seu aniversário de 210
anos, o Jardim Botânico preparou um presente
muito especial para você: um aplicativo como
guia para a sua visitação. Através dele, é possível obter informações sobre trilhas, monumentos e a biodiversidade existente no Jardim.
O aplicativo Jardim Botânico RJ pode ser obtido, gratuitamente, no seu celular e está disponível para os sistemas IOS e Android. Além de
português, ele pode também ser acessado em
inglês e espanhol.
São várias as suas utilidades. Para o turista ou
residente que pouco conhece o arboreto será
muito bom ter todas essas informações disponíveis, de forma tão segura, rápida e organizada.
Mas também para o visitante assíduo esse aplicativo será um bom amigo! Quantas vezes, no
meio de nossa caminhada, queríamos estar
com o mapa do Jardim nas mãos e não tínhamos? Agora esse problema está superado. O
app conta com um mapa interativo que traz a
localização dos principais pontos do arboreto, com uma breve história de cada um deles,
acompanhada de uma visão imersiva de 360º.
Além disso, na pressa dos dias de hoje, muito
fazemos mas pouco reparamos. Através desse
app, aprendemos a acessar sete trilhas temáticas do arboreto. Verdadeiras pérolas, um pouco
mais escondidas, preservadas para olhos mais
atentos. As Trilhas Temáticas são um dos mais
importantes acervos vivos da Instituição JBRJ.
É um privilégio poder escolher e, a cada passeio, percorrer um caminho diferente, para o
qual temos acesso à sua história e aos pontos
de maior interesse. Tudo plotado num mapa
que nos orienta no passeio da trilha.
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As trilhas que podem ser acessadas pelo aplicativo são:
Africana, Floresta Amazônica, Árvores Nobres,
Espécies Ameaçadas de Extinção, Evolutiva,
Histórica e Indígena.
Certamente não podemos poupar elogios a esse
instrumento útil e poderoso que nos foi ofertado. Entretanto, há pontos que ainda precisam
ser retificados e aprimorados. Assim, caro associado, se durante o uso do aplicativo vier a
observar pontos incongruentes ou incorretos,
por favor nos avise através do email socios@
amigosjb.org.br ou pelo tel 2239-9742.
Por fim, queremos registrar que tudo isso só
pode ser realizado com um grande esforço e
trabalho intenso de alguns botânicos do Jardim, além do apoio financeiro da Fundação
Banco do Brasil e apoio institucional da Associação dos Amigos do Jardim Botânico.

Foto por Alexandre Machado
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Notícias

Baixe o app do Jardim Botânico
O aplicativo do Jardim Botânico, lançado no
dia do aniversário de 210 anos da instituição, está disponível para os sistemas IOS e
Android. Nele, é possível visualizar quais são
os próximos eventos agendados, além de obter informações sobre trilhas, monumentos e
a biodiversidade existente no Jardim. O app
também conta com um mapa interativo que
traz a localização dos principais pontos do arboreto e com uma breve história de cada um
deles, acompanhada de uma visão imersiva
de 360 graus, o que permite também a visita
virtual ao JBRJ por aqueles que não têm fácil
acesso ao local.

Livro “Flora ﬂuminensis” é
reeditado e ampliado

No último dia 20/06 foi lançado livro “Flora
�luminensis de frei José Mariano da Conceição
Vellozo – Documentos”, uma coedição feita
pelo Arquivo Nacional e a Editora da Universidade Federal Fluminense (Eduff).
A obra é uma reedição ampliada que contém documentos relativos à publicação “Flora �luminensis“, do padre franciscano, um dos
principais naturalistas da América portuguesa, considerado o pai da botânica no Brasil.
Sua gigantesca obra descreve 1.640 espécies
de vegetais brasileiros. O volume inclui, ainda, documentos sobre mineralogia, botânica,
zoologia e referências a publicações como a
Flora brasiliensis e a paraensis, e os capítulos
“Naturalistas viajantes”, “Frades cientistas” e
uma “Miscelânea” composta do projeto para a
Academia Real do Rio de Janeiro, além de documentos da Tipografia do Arco do Cego.
O livro está à venda no site da Eduff.
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Bichos do Jardim

Mão-pelada (Procyon cancrívorus)

Foto por João Marins

P

elo arboreto, prestando atenção na lama junto aos cursos d’água, no Caminho da Mata
Atlântica, e junto às canaletas, vamos achar pegadas que parecem mãozinhas infantis, evidência da presença do tímido e habilidoso mão-pelada ou guaxinim. A espécie nativa é o Procyon
cancrívorus, é muito curiosa e discreta, mais
tímida que seu parente norte americano (Procyon lotor). São muito inteligentes e adaptáveis, terrestres, bons escaladores e nadadores.
Ocorrem em todos os biomas brasileiros, desde
a América Central até o Uruguai e nordeste da
Argentina. No Município são considerados vulneráveis.

Onívoros, consomem frutos, crustáceos, moluscos, insetos, anfíbios, peixes e roedores. Têm
entre 40 e 100cm mais 20 a 42cm de cauda, e
pesam entre 2,5 e 11kg. Vivem aproximadamente 20 anos. A gestação dura aproximadamente
65 dias, com até 7 filhotes, que desmamam entre 60 e 90 dias, atingindo a maturidade com 1
ano. Mantêm o dorso mais alto que a cabeça, e
têm membros posteriores mais compridos que
anteriores. A pelagem densa no corpo varia de
marrom escuro a cinza grisalho. Cauda portada horizontalmente, de pelagem negra e cinza,
formando anéis intercalados por toda extensão.
Cabeça pequena e focinho curto, orelhas pontiagudas, máscara negra sobre os olhos. Mãos
nuas, com dedos separados, e muito habilidosas, manipulando objetos e alimentos, que lava
antes de comer.
Não são fáceis de ver: noturnos e solitários,
com audição e olfato muito afiados, sentem a
presença humana de longe. Escondem-se em
ocos e galhos de difícil acesso durante o dia. Sua
presença é rara ao longo de toda distribuição,
sendo pouco estudado.
G������� H��������
*Bióloga responsável pelo Núcleo de
Conservação da Fauna do JBRJ
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Programação

Olhar Sustentável

Loja Amigos do Jardim organiza
evento infantil para o ﬁm do mês

Sustentabilidade, quem
precisa dela?

Foto por Naiara Tavares

A loja Amigos do Jardim realizará, no dia
28/07, um evento com Jessica Mattoso da
Fonseca, Denise Terra Rios Vahrenkamp e Dominique Verena Benz, autoras do livro interativo “Caderno de Aventuras - Rio de Janeiro”,
que estarão aqui para uma manhã divertida
com a garotada.
O livro traz passatempos com a temática ligada a passeios na cidade do Rio, ajudando a
inspirar pais e filhos com ideias do que fazer
durante o tempo livre com os pequenos. Os locais sugeridos são, em sua maioria, gratuitos
e ao ar livre.
Loja Amigos do Jardim, dia 28/07, às 10h.
Rua Jardim Botânico, 1008, Centro de Visitantes.

100 anos de Seleção

Foto por Ligia Lopes

A Seleção Brasileira de Futebol completa,
coincidentemente, 100 anos desde sua formação exatamente no ano de uma Copa do Mundo. A história pode ser descoberta no livro
“Arte, alegria e paixão”, do historiador Luciano
Raposo de Almeida Figueiredo e do jornalista
Vítor Marques.
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Seria a natureza, o planeta?
“Estamos estragando o planeta, precisamos assumir nossas responsabilidades e salvar o planeta”.
Nesta perspectiva, temos o desenvolvimento econômico e social de um lado, a conservação da natureza
do outro e o que temos de perseguir é a harmonização entre esses objetivos contraditórios.
Trata-se de um equívoco, decorrente da dificuldade
que temos para compreender que nosso tempo é um,
muito curto, e o da natureza do planeta outro, muito
longo. Estamos aqui há cerca de 200 mil anos. A vida
está no planeta há 3,6 bilhões de anos, só a vida pluricelular, a maravilhosa biodiversidade que amamos,
há mais de 650 milhões de anos.
Em um relógio de 24 horas isso significa que chegamos aqui nos últimos segundos. Nas 23 horas e 59
minutos e muitos segundos que nos precederam, a
vida no planeta passou por eventos catastróficos incomensuravelmente maiores do que qualquer coisa
que a humanidade possa sonhar em fazer. Se a humanidade existisse tão “poderosa”, como hoje em
qualquer uma das 5 grandes extinções, seria quase
impossível que escapasse do desaparecimento.
Já a natureza é incrivelmente resiliente: em um tempo de cinco a dez milhões de anos sempre se recuperou ainda mais maravilhosa, mais biodiversa. Não temos forças para ameaçar a natureza, mas podemos e
estamos impactando fortemente a natureza do nosso
tempo, aquela da qual o desenvolvimento e a própria
sobrevivência da humanidade depende.

S����� B�������� V�����
*Presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro /
Artigo publicado originalmente em Maio de 2014.
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Domingos no Jardim

Palestra na AAJB

No dia 1/07, o Jardim Botânico recebe, às 11h, o
duo Gabriel Improta e Almir Cortes, tocando bandolim e violão, num repertório que traz musicas
autorais e obras consagradas da MPB.

No dia 28/07, às 10h30, a doutora em Biologia
Vegetal Alexandra Pires apresenta a palestra
Minha terra tem palmeiras... até quando?. As
palmeiras são componentes importantes das
florestas tropicais, produzindo frutos amplamente
consumidos pela fauna silvestre, além de
fornecerem diversos recursos utilizados pelo
homem. Essa diversidade, no entanto, encontra-se
ameaçada pelo desmatamento, super-exploração e
perda de seus principais dispersores de sementes.
Conhecer a ecologia das palmeiras é fundamental
para traçar estratégias de manejo e conservação.

No dia 8/07, o encontro é às 10h, com o Papa
Vento Teatro de Bonecos fazendo a alegria da
criançada. Às 11h, a atração musical fica por conta
da Orquestra Juvenil Carioca.
No dia 15/07, às 11h, a atração musical é por
conta do grupo Charles Marot Trio, com Renato
Amorim no contrabaixo, Zezinho Dias na bateria e
Charles Marot nos teclados.

No dia 22/07 o encontro às 10h traz mais uma
apresentação do Papa Vento Teatro de Bonecos. Às
11h, o Coro de Cor convida as famílias para curtirem um momento embalado por música boa. O
grupo, formado somente por mulheres, tem como
sua principal fonte de repertório a música popular
brasileira.

No dia 29/07, às 11h, o grupo instrumental Trio
In Uno, formado pelos brasileiros Pablo Schinke
(violão) e José Ferreira (violão de 7 cordas) e a italiana Giulia Tamanini (saxofones), se apresenta no
último domingo do mês trazendo seu repertório
composto de uma mistura entre música popular
com a música clássica.
As apresentações do teatrinho são sempre no
Parquinho Infantil e as apresentações musicais em frente ao busto de D. João VI. Em caso
de chuva, os eventos serão transferidos para o
Ateliê Mestre Valentim.
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No próximo mês, em 18/08, a palestra fica por
conta da personal organizer e empreendedora
Luísa Gabriela Monte, fundadora da Lu Gabi, que
desenvolve soluções para uma rotina sustentável.
Além do conceito ligado ao meio ambiente,
sustentabilidade também é denominada como
uma condição de um processo que permite a
sua permanência por determinado tempo. A
organização pessoal começa a fazer mais sentido
quando entendemos que o dia tem 24 horas para
todos, e que esta organização deve ser sustentável
para você e para a sua rotina de vida. A palestra
tem como objetivo criar uma rotina não engessada,
mostrando que a sustentabilidade vai além de ser
só amigo do meio ambiente.
Auditório Geraldo Jordão Pereira (Rua Jardim
Botânico, 1008 - Casa 6). Entrada franca. Não é
necessária inscrição prévia. Auditório sujeito
à lotação.

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
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$170,00
2x R$200,00
3x ou mais
R$220,00

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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28 de
Julho

sábado
às 8:00

gratuito

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

Cursos 2017

Desenho e Aquarela
sábado

Mensal

de 14:00
às 17:00

Iniciação no Bonsai
16/06 a
14/07

sábado

de 9:00
às 12:00

Jardinagem
07/08 a
06/09

terça e
quinta

R$200,00
por mês

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

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

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!
Professores: Fabio Gen e Guilherme Coelho

de 13:30
às 16:30

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

Implantação e manutenção de jardins. Noções de botânica
sistemática e organografia. Solos, adubos. Árvores, arbustos,
trepadeiras, grama, forração. Obtenção de mudas, sementeira, plantio, poda + práticas.

de 9:00
às 12:00

R$500,00
(em até 2x)

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

Professores: Guilherme Coelho e Helio Bittencourt

Fotografia
04/08 a
22/09

sábado

Professor: Fábio Ramos (Agrosuisse Ltda.)

Criando jardins em vasos
06/08 a
22/10

segunda e
quarta

de 9:00
às 12:00

Paisagismo
07/08 a
11/10

terça e
quinta

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 pequenos
projetos, palestras sobre irrigação, iluminação, bambu e
substratos.

R$750,00
(em até 3x)
+ R$ 220,00
(material)

R$650,00
+ material

Professora: Gina Fiuza

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.
Professora: Flávia 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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