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NOSSA ASSEMBLEIA DE 2019

A Diretoria

Como de hábito, em agosto realizamos nossa As-
sembleia Geral Ordinária e, este ano, éramos cer-
ca de 40 pessoas entre Conselheiros e Associados 
da AAJB, o Presidente do Jardim Botânico, Ser-
gio Besserman, e a Diretora Lidia Valles que, nas 
discussões geradas, nos ajudaram nas respostas 
imediatas às questões colocadas pelos presentes. 

Foram apresentados e aprovados o Relatório de 
Diretoria e as Demonstrações Contábeis - exercício 
2018. Estes documentos estão disponibilizados na 
forma impressa para consulta na secretaria da As-
sociação pelos associados que não puderam compa-
recer à AGO. As Demonstrações Contábeis também 
estão disponíveis no site da AAJB, menu Financeiro. 

Na sequência da assembleia a diretoria apre-
sentou as atividades realizadas em 2018, dentre 
os destaques, o Projeto Educação Patrimonial 
e Ambiental do JBRJ com a Fundação Banco do 
Brasil e os projetos do Jardim Botânico que es-
tão em estudo para apoio no BNDES e cuja coor-
denação para captação de recursos é da AAJB. 

Finalizada a AGO, nossa Reunião de Conselho 
elegeu a nova Diretoria da AAJB para o próximo 
período. Foram eleitos os novos diretores Eduar-
do Cezar de Andrade de Mello e Souza, Rodrigo 
Cabral de Melo e Ana Luiza Pinto Ferreira Landim 
a quem desejamos boas-vindas à AAJB. Comple-
tando o grupo continuam os diretores Anamaria 
Giglio Ratton, Antonio José de Alencastro Mu-
niz Freire e Ricardo Emmanuel Vieira Coelho. 

Foram muitos anos na direção da AAJB, coor-
denando tarefas das mais diversas e exigidas, 
descobrindo novidades no arboreto do Jardim 
ou para a Loja Amigos do Jardim, desenvolven-
do projetos patrocinados por empresas que, 
como elas, tanto admiram o Jardim. Assim, as 
diretoras Cecilia Beatriz da Veiga Soares, Naly 
Dillon e Yolanda Ramalho deixam a direção 
para trabalhar como Colaboradoras da AAJB. 
  
A Associação de Amigos agradece a estas gran-
des mulheres, Cecilia, Naly e Yolanda, pela ener-
gia dedicada durante esse tempo na Diretoria da 
AAJB, sempre a favor e, principalmente, com mui-
to amor pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

AAJB FAZ 33 ANOS

Em 18 de agosto a AAJB completou 33 anos de 
ações voltadas para parcerias que apoiam o 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro, e fortalecida na missão de contri-
buir para a preservação, ampliação e desenvol-
vimento do JBRJ. Parabéns e vida longa à AAJB.

Ipê-rosa | Foto: João Quental
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PRÓXIMA EDIÇÃO DA ORQUIDARIO 
ACONTECE DE 6 A 8 DE SETEMBRO
Os visitantes poderão apreciar centenas de espécies 
de orquídeas expostas e participar de atividades 
variadas como visita guiada, workshops gratuitos e 
cursos. Um dos destaques da programação são as 
palestras gratuitas: “As 5 Técnicas para o Sucesso no 
Cultivo de Micro-orquídeas” com Roberto Martins, 
no sábado às 14h, e “Fascínio das Orquídeas” com 
Carlos Antonio A. de Gouveia, no domingo às 14h.

A programação completa encontra-se no site da 
AAJB.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE 
CONCESSÃO DO ESPAÇO “TEATRO 
DO JARDIM” 

O Jardim Botânico está realizando consulta pública 
para a elaboração de edital para Concessão de 
espaço denominado “Teatro do Jardim” no período 
de 31 de julho a 30 de agosto de 2019, com o 
intuito de aperfeiçoar o Edital de chamamento e o 
regramento da Concessão.

Os interessados devem preencher o formulário 
disponível no site oficial do JBRJ e consultar o 
“Termo de Referência” e as “Plantas Baixas do 
espaço”.

O envio das sugestões não vincula à aceitação das 
mesmas. A incorporação das contribuições ao edital 
será avaliada pelo grupo de trabalho responsável 
pela sua elaboração.

QUARTO VOLUME SOBRE 
COLEÇÃO VIVA DO JARDIM 
BOTÂNICO É LANÇADO
A família Convolvulaceae é tema do quarto livro 
da série dedicada às plantas do Arboreto do 
JBRJ. Com autoria de Juliana Ribeiro de Mattos, 
Antoniela Morais Marinho e Marcus A. Nadruz 
Coelho, Convolvulaceae: a família das Ipomeas, 
está disponível gratuitamente para download em 
versões desktop e celular no site oficial do JBRJ. 

A ipomeia-rubra, o sino-de-ouro e a capoteira são 
três das 17 espécies abordadas pela publicação. 
Baixe o seu e saiba identificar os exemplares da 
família Convolvulaceae ao passear pelo parque.

Foto: divulgação JBRJ
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Acontece entre os dias 30 de agosto e 30 de outubro, 
no Museu do Meio Ambiente, a exposição Darwin: 
Origens & Evolução, que abordará de maneira 
transversal a teoria da origem das espécies a partir 
de acervos históricos dos principais museus de 
ciência da cidade e obras de arte contemporânea.

A narrativa, organizada em quatro momentos, vai 
explorar a relação do darwinismo com a produção 
científica no Brasil, destacando a pesquisa de 
naturalistas como Fritz Muller e Peter Lund, além 
da criação de instituições científicas no séculos XIX 
como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Museu 
Nacional/UFRJ.

A entrada será gratuita e a faixa etária livre.

Museu do Meio Ambiente - Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro - Rua Jardim Botânico, 1008

Horário: de terça a domingo, das 8h às 18h

Museu do Meio Ambiente recebe a exposição Darwin: Origens & 
Evolução

 Floração

Averrhoa bilimbi - bilimbi é o destque da floração deste mês

Averrhoa bilimbi - nomes comuns: bilimbi, 
biribiri, caramboleira-amarela, azedinha 
ou árvore-de-pepino. Família: Oxalidaceae. 
Distribuição geográfica: Sudeste Asiático e ilhas 
da Malásia, muito comum na Tailândia e em 
Singapura. 

Foi introduzida no Brasil pela Amazônia, através 
da cidade de Caiena, na Guiana Francesa, daí o 
outro nome “limão-de-caiena”. A árvore atinge 
10 metros de altura e tem a copa em forma 
piramidal. As flores são pequenas, vermelho-
claras e aromáticas, presas aos ramos e tronco. 
Pode-se ver flores e frutos ao mesmo tempo. 
Frutifica praticamente o ano inteiro. Os frutos 
são ácidos e, ainda verdes, são usados como 
tempero, apreciados e indispensáveis na 
culinária de povos do oriente. 

Foto por João Quental
Cecilia Beatriz da Veiga Soares

paisagista

São utilizados no preparo do chutney em substituição à manga. São comestíveis mesmo crus e, quando 
maduros, são empregados na fabricação de compotas e geleias. O paladar se assemelha ao da carambola 
e até pertence à mesma família. No sul da Bahia é utilizado no preparo de moquecas e mariscadas. Pos-
sui diversas aplicações na medicina popular em virtude de suas propriedades vitamínicas e aromáticas. 
Na Índia, algumas regiões usam o fruto como controle à obesidade. Também aplicado no combate a 
picadas de insetos venenosos.
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“Pérolas do Deserto: Cultivando Adenios e Cactos ” é tema da 
palestra de agosto na AAJB

Uma das mais belas plantas da África, a Rosa do De-
serto é escultural tem o caule engrossado na base, 
que armazena água e nutrientes por ser uma planta 
de locais áridos. 

Damares Rodrigues, amiga de longa data de Cecília 
Beatriz, professora de floricultura e paisagismo, e 
Eng. agrônoma, palestrará sobre esta espécie e falará 
sobre sua origem botânica, aplicação em vasos, subs-
trato, irrigação, fertilização, replantio, poda e repro-
dução.

Dia 14/09, sábado, das 10h30 às 12h, no Auditório Ge-
raldo Jordão Pereira. Rua Jardim Botânico, 1008, Casa 
6. Entrada gratuita.

Acampamento Botânico no Dia 
Nacional do Biólogo
Dia 3 de setembro comemora-se o Dia 
Nacional do Biólogo. O JBRJ vai montar um 
Acampamento do Botânico no gramado 
do Lago das Tartarugas, com materiais 
utilizados pelos pesquisadores e com 
a participação de botânicos no local. 

O  Centro de Visitantes vai apresentar, durante 
todo o dia, o filme “Montanhas da Amazônia”.

No dia da àrvore tem plantio de 
mudas!

Este ano, o Dia da Árvore será comemorado 
no JB no dia 20 de setembro, sexta-feira, 

com o tradicional sorteio de plantios de 
mudas no arboreto entre o público presente. 
Não deixe de participar, quem sabe você será 
um dos escolhidos para plantar uma árvore no 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro?

Dia da defesa da Fauna
A comemoração do Dia da Defesa da Fauna 
será na quinta-feira, dia 26 de setembro, com 
o “Jogo da Fauna: perguntas e respostas”, 
para público a partir de 12 anos.
 
Local: Parquinho Infantil. Horários a definir.
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Cursos e Workshops

Desenho e Aquarela

Mensal sábado de 14:00 
às 17:00

R$200,00 
por mês

Exercitar o desenho. Utilização de materiais variados. Desen-
volver a aquarela. 

Professora: Maria Angélica de Sá Earp

28/08 quarta-feira de 13:30
às 16:30

R$200,00 +
R$40,00 

(material)

Origem das Kokedamas, como escolher uma planta para fa-
zer a sua, técnicas de plantio, rega, adubação e luz. Prática: 
produção da própria kokedama para levar para casa.

Professora: Marliane Mendonça

11/09 quarta-feira de 13:30
às 16:30

R$200,00 +
R$40,00 

(material)

Origem das kokedama, como escolher a planta, técnicas de 
plantio, rega, adubação, luz e ideias de decoração, além da 
produção de sua própria Kokedama.

Professora: Malu Borges

Workshop Kokedamas

18/09 quarta-feira de 14:00
às 17:00

R$180,00 +
R$50

(material)

Produção de terrários fechados. Será ensinado, na prática, 
como montar a base de um terrário, que começa sempre com 
pedras, seixo ou cascalho, seguido de terra, areia entre ou-
tros elementos.
As especies de plantas poderão ser escolhidas por cada par-
ticipante, que receberá também um kit completo para a exe-
cução do terrário. Recipientes de vidro serão utilizados para 
melhor a visualização.

Professora Nara Vasconcellos  

Workshop Kokedamas

Workshop Terrários Fechados 
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Atividades Físicas

Taichi-chuan | Estilo Chen

segunda, 
terça, quarta, 
quinta e sexta

terça e 
quinta

de 7:30 
às 9:00

de 16:30 
às 17:30

1x R$220,00  
2x R$225,00 
3x R$235,00
4x R$250,00  
5x R$260,00

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

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

Taichi-chuan | Qi Gong | Lian Gong

quarta

quinta, sexta e 
sábado

de 7:00 
às 8:30

de 8:00 
às 9:30

1x R$170,00  
2x R$200,00 
3x ou mais 
R$220,00

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: Estevam Ribeiro

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

Kung Fu | BaGua | Tong Bi | Xing Yi

terça, quarta 
e quinta

sábado

de 6:30 
às 8:30

de 7:00 
às 9:00

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

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

Yoga

quarta

sexta

de 7:30 
às 8:45

de 7:30
às 8:45

1x R$190,00  
2x R$240,00
Aulas avulsas: 
R$50,00

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

Local: Recanto das Mangueiras
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