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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

AGOSTO EM FESTA NA AAJB
Nossa Assembleia Geral Ordinária de 2018 aconteceu no dia 7 de agosto. Contou com uma expressiva presença de nossos Conselheiros e dois
associados, que nos ajudaram no debate dos temas apresentados. Na ocasião, foram apresentados e aprovados o relatório das Atividades e Demonstrações Contábeis da AAJB para o exercício
2017. Documentos que estão à disposição para
consulta na secretaria da Associação. Como destaque no Relatório de Atividades foi apresentado
pela Diretora de Projetos, Yolanda Ramalho, projetos do Jardim Botânico que estão em estudo e
cuja coordenação para captação de recursos está
a cargo da AAJB.
A AGO de 2018 também elegeu novos Conselheiros. Convidados para compor o quadro do
Conselho Deliberativo entraram os Srs. João
Guilherme Quental, João Luiz (Janjão) Garcia de
Souza, Francisco Soares de Gouvea, Oscar Graça
Couto e Antonio Paulo de Azevedo Sodré. Para o
Conselho Fiscal, foram convidados e eleitos o Sr.
Manuel Domingues e Pinho e, para suplentes, os
Srs. Eduardo Mariani Bittencourt e Erick Villela
Figueira de Mello.

zônica do arboreto, nos presenteia com um verdadeiro deslumbre da natureza: os belíssimos
Paus-mulatos revestindo-se de casca na cor bronze-dourado.

No dia 18 de agosto, a nossa Associação completa 32 anos de atuação, reforçando sua missão de
apoio ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico
do Rio de Janeiro e gerenciando projetos patrocinados por empresas que, como nós, admiram a
natureza e o JB.

Vamos aproveitar esta época comemorativa e, mais
uma vez, planejar e reavaliar nossas metas, com
concentração para ganhar vida nova. Ainda que
exija de nós muita energia, sabemos que estamos
cooperando para a construção de uma sociedade
melhor. Parabéns à AAJB!

Coincidência ou não, é no mês do nosso aniversário que a Aleia J. Campos Porto, na Região Ama-
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Foto por João Quental
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Notícias

Notícias

Jardim Botânico recebe a visita
da princesa do Japão
A princesa japonesa, Mako de Akishino, filha
do filha do segundo príncipe na fila de sucessão
ao trono do Japão, esteve no JBRJ no último
dia 18/07 em comemoração aos 110 anos da
imigração japonesa no Brasil. Ela plantou uma
pequena muda de Pau-brasil produzida a partir
de um clone genético da que foi plantada pelo
atual imperador Akihito, em 1967, no jardim
do então estaleiro Ishikawajima, atualmente
o estaleiro Inhaúma, localizado no bairro do
Caju. Um clone é uma cópia geneticamente
idêntica de um ser vivo. Desenvolveram-se
raízes a partir de caules da planta matriz
e as estacas da planta foram tratadas com
hormônio enraizador, além de terem sido
acondicionadas em estufa com controle
de umidade, temperatura e luminosidade.
Seu plantio ficará entre os de outras
autoridades japonesas, como as mudas de
cerejeira e ipê, plantadas simbolicamente
pela Princesa Sayako, filha de Akihito, que
também reinaugurou o Jardim Japonês em
1995. Desde então, o local recebeu visitas
ilustres da monarquia, incluindo a do
imperador em exercício e de sua companheira,
a Imperatriz Michiko. O príncipe Fumihito,
pai de Mako, também esteve aqui e plantou
um Pau-brasil no mesmo local que a filha.
A delicadeza da cultura japonesa,
representada
por
bonsais,
cerejeiras,
bambuzais, lagos artificiais, e pedras que
representam a longevidade, misturam-se
com plantas brasileiras no espaço dedicado
ao Japão no JBRJ. Não deixe de visitar.

Foto por Ester Santos
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Museu do Meio Ambiente recebe
Palestra Mudanças Climáticas e
Biodiversidade

Fotos por Adélia Silveira

No último dia 03/08, o Museu do Meio Ambiente recebeu o Professor Guillean Prance, um
dos principais cientistas do mundo nas áreas de
Botânica e Ecologia, Sergio Besserman Vianna, presidente do JBRJ, e Alfredo Sirkis, Secretário Executivo do Fórum Brasileiro de
Mudanças, para uma manhã de palestras sobre mudanças climátocas e biodiversidade.
Estudantes, pesquisadores, ecologistas e ambientalistas estiveram no local para ouvir sobre os
desafios e deveres da sociedade com o meio-ambiente, incluindo a redução do desmatamento e
a contribuição do Brasil com o tratado de Paris.
Para Prance, que estudou a flora amazônica
por mais de 45 anos, a biodiversidade tem usos
potenciais para os alimentos e medicamentos. Além da floresta ser o ar-condicionado do
mundo. Se acabarmos com ela, as mudanças
no clima vão aumentar. E não somente a Amazônica, logicamente, mas também as de outros
países que possuem ecossistemas florestais.
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Olhar Sustentável
NOSSOS RIOS, NOSSA VIDA

A cidade do Rio de Janeiro, produto direto da história geológica, se mostra diante do Oceano Atlântico com dois conjuntos de montanhas: os Maciços da Pedra
Branca e da Tijuca. A cidade se espalha
nas planícies que cercam as montanhas
centrais recobertas por densa floresta
atlântica.
As montanhas conversam com o clima
e param as nuvens carregadas do oceano
que se transformam em chuvas que irrigam a vida colina abaixo. A floresta absorve a enorme energia vinda das águas
e encaminha essas águas de forma suave até o lençol freático que, como uma
grande caixa de água, nutre os rios que
se distribuem de forma radial por todo o
maciço durante o ano.
Sem florestas, as águas das chuvas escorrem com força e inundam as planícies, e assim os rios se vão e secam.
Uma velha história conta que Dom Pedro II, na época do ciclo do café, se viu
diante da falta de água na cidade e pensando longe, ordenou e coordenou o reflorestamento do Maciço da Tijuca com
espécies locais conduzidas pelo Major
Acher.
Nossa cidade, um presente da natureza, tem uma espécie de grande telhado verde que nos protege da força das
águas e, ao mesmo tempo, a armazena e
a distribui pelos rios da cidade de forma
perene. Momento oportuno para essas
lembranças. Hoje, esses rios limpos que
nascem nas montanhas vão se sujando
pelo mal trato e pelo descuido. Poluídos,
se perdem.
Mas precisamos fazer a transposição
das águas do paraíba do Sul para o rio
Guandu para garantir o abastecimento
da metrópole Rio de Janeiro, e nos es-
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quecemos da força das pequenas ações
tanto no uso mais eficiente da água
“cara”, tratada pelo sistema Guandu,
como pelo uso criativo dos telhados da
cidade absorvendo e produzindo energia e armazenando água.
Ampliando um pouco a ação, podemos
chegar aos nossos rios que nascem nas
montanhas, eles são locais, muito próximos. Assumamos sua importância e
busquemos sua limpeza. Bairros tem
seus rios, bairros podem adota-los, e no
trato do lixo e na recuperação das matas ciliares a vida se refaz.
Os rios são reflexos de tudo que ocorre
na bacia hidrográfica, sem consenso o
rio não limpa. Forte estímulo ao coletivo saudável que a todos pode unir. Nossa bela cidade pode ter suas montanhas
verdes descendo pelas planícies, protegendo os rios através de faixas florestais, onde se vê água limpa. Trabalho e
orgulho coletivo.
LUIZ FELIPE GUANAES REGO
Diretor do NIMA - Núcleo Interdisciplinar de
Meio Ambiente da PUC-Rio
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Programação

Domingos no Jardim

Programação de Palestras na
No dia 19/08, o Jardim Botânico recebe, às 11h, o AAJB

grupo Fernando Pereira Quarteto, formado pelos
músicos Fernando Pereira, na bateria, Berval Moraes,
no baixo, Fernando Morais no Piano e Rodrigo Revelles no sax e flauta. O repertório é diversificado e
passeia por ritmos como samba, o baião, o xote, chorinho e muita bossa-nova.

No dia 26/08, às 11h, a atração musical ficará por
conta do Choro Improvisado, grupo formado por
músicos brasileiros e estrangeiros que pretendem levar o universo do choro ao público com criatividade,
emoção e alegria.

No próximo dia 18/08, a AAJB receberá a 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, a sustentabilidade
também é um processo que sugere o período que
levamos para realizar algo. Com a globalização e
o acesso rápido às informações, é comum termos
a sensação de que estamos muito atarefados, com
muitas coisas pra fazer em pouco tempo, sem que
nada seja realizado efetivamente.
A Luísa ensinará a criar uma rotina, mostrando
como a sustentabilidade vai além de ser só amigo
do meio ambiente.

Em setembro, a palestra será no dia 15, com
o tema Mudanças Climáticas, facilitada pelo
Professor Gutemberg Borges França, PhD em
Sensoriamento Remoto da Atmosfera, que
responderá perguntas como “O que é o efeito
estufa?”, “O Clima está mesmo mudando?” e outras.
Também no dia 26/08, o grupo infantil Papa Vento
Teatro de Bonecos apresentará o já tradicional teatrinho infantil, às 11h.

Auditório Geraldo Jordão Pereira (Rua
Jardim Botânico, 1008 - Casa 6).
Entrada franca.
Não é necessária inscrição prévia.
Auditório sujeito à lotação.

Já em setembro, a primeira atração será Pedro Barros e Adaury Mouthe, no dia 02/09.

No segundo domingo do mês das flores, teremos
Papa Vento e Orquestra Juvenil Carioca, no dia 09/09.
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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Perguntas | Sugestões
Sua opinião é importante!
Comunicação AAJB

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

sexta

de 7:30
às 8:45
de 7:30
às 8:45

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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25 de
agosto

sábado
às 8:00

gratuito

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

Cursos 2018

Desenho e Aquarela
Mensal

sábado

de 14:00
às 17:00

Iniciação no Bonsai
16/06 a
14/07

sábado

de 9:00
às 12:00

Jardinagem
02/10 a
01/11

terça e
quinta

de 13:30
às 16:30

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

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.

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

Professores: Guilherme Coelho e Helio Bittencourt

Criando jardins em vasos
06/08 a
22/10

segunda e
quarta

de 9:00
às 12:00

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

Professora: Gina Fiuza

Paisagismo
07/08 a
11/10

Fotografia
Sem data
prevista

terça e
quinta

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.

de 9:00
às 12:00

R$650,00
+ material

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

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