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Notas
Ingressos - O Jardim Botânico,
que nos últimos dois anos aumentou sua arrecadação em 63,5%,
passou a vender ingressos também pela Internet. Para isso,
bastar acessar o site Ingresso.com
e comprar o bilhete por R$ 4.
Além de maior rigor na fiscalização e mudanças em procedimentos internos na área de conservação, o JB pretende instalar ainda este ano bilheterias eletrônicas nos portões de acesso ao
parque.
Coleta Seletiva - Numa iniciativa inédita, o Núcleo de Educação
Ambiental do JBRJ está implantando o projeto “Uso Racional dos Nossos Recursos”, que
focaliza o módulo da Coleta Seletiva de Recicláveis nos Escritórios do JB.
Novos telefones - O JBRJ implantou o novo sistema de telefonia DDR (Discagem Direta por
Ramal), que propiciará um melhor
atendimento ao público. O telefone geral é 3874-1808.
Programação de férias - Para as
férias de julho, o JB preparou
uma programação especial: nos
dias 16 e 17, a mostra interativa
“O Som do Lixo”, do grupo Ciclo Natural, ocupará o Centro de
Visitantes com 50 instrumentos
musicais feitos de sucata, além de
atividades de contação de histórias e apresentações. No domingo (24/7), às 11h, é a vez do
grupo de artistas do Galpão do
Solar reapresentar no parque a
peça itinerante “Amor no Jardim”, inspirada em textos românticos.
Questão fundiária - A Comissão Interministerial encarregada
de encontrar uma solução negociada para os conflitos fundiários no JB deverá encerrar seus trabalhos no próximo mês de outubro, quando será apresentada uma
proposta de negociação. Até lá,
a Comissão solicitou à Advocacia Geral da União a suspensão
das execuções judiciais de reintegração de posse.
Mais informações: Ascom JBRJ
Tel.: (21) 3204-2504 / 2505
http://www.jbrj.gov.br

Banco de DNA completa um ano com 1500 amostras

Coleção de DNAs será armazenada em freezer

Um ano após a sua criação, o Banco
de DNA de Espécies da Flora Brasileira
do JBRJ apresenta seus primeiros resultados e supera as expectativas: com previsão inicial de incluir mil amostras por ano,
o Banco já extraiu mais de 1500 amostras.
O projeto de “construção” do Banco se
propõe a montar uma coleção de DNAs de
espécies vegetais nativas do Brasil que serão armazenadas em freezer a -80ºC. “Alguns deles poderão ser usados somente daqui a 50 anos, por exemplo”, explica a curadora do Banco, Luciana Franco, tecnologis-

ta do Laboratório de Biologia Molecular de Plantas do JB.
O Banco armazena DNAs de coleções do Arboreto, de espécies relevantes de ecossistemas brasileiros, especialmente da Mata Atlântica, de
grupos taxonômicos especiais, de
amostras do Herbário e de diferentes
acessos de uma espécie rara ou ameaçada. Entre as principais espécies coletadas estão bromélias, pau-brasil e
palmito. Neste primeiro ano, o Banco
recebeu a doação de um moinho, que
prepara 20 amostras para extração do
DNA em apenas 40 segundos.
Patrocinado pela BB Seguros/Companhia de Seguros Aliança do Brasil, o Banco reunirá informações da flora brasileira
que poderão ser utilizadas para produzir
também substâncias de interesse econômico, mesmo que a espécie não exista mais
na natureza. Em 2004, o Banco ficou entre
os quatro finalistas do Prêmio Mundial de
Tecnologia (World Technology Awards),
na categoria Meio Ambiente-Individual
(Environment/Individual).

Jardim Botânico expande a área e ganha novos monumentos
O JBRJ ganhou mais 8000 m2 de parque
para os visitantes e novas coleções. A expansão é resultado do Programa de Expansão e
Revitalização de áreas do Arboreto, que além
de devolver ao público o Aqueduto da Levada totalmente recuperado, incluiu também um
projeto paisagístico da antiga área de descarte
e o Laboratório de Resíduos.
O Aqueduto da Levada, uma importante construção de 1853 sobre três grandes arcos, passa a integrar o conjunto de monumentos que emolduram o Jardim. Sua inauguração no dia 13 de junho, data da comemoração dos 197 anos do JB, coincidiu com

a entrega ao público do sítio arqueológico
Casa dos Pilões restaurado e uma visita às
futuras instalações do complexo arquitetônico que abrigará o Centro de Cultura e
Meio Ambiente Antônio Carlos Jobim. O
Centro incluirá salas de aula, local para exposições, anfiteatro e praça central.
O acervo arquitetônico do JB inclui ainda a sede do Engenho de Nossa Senhora da
Conceição da Lagoa, a Residência Pacheco Leão, o Portal da Academia de Belas
Artes e o Solar da Imperatriz, entre outros,
além do acervo artístico presente nas estátuas, bustos, fontes e chafarizes.

Novo Jardim Sensorial atrai visitantes
Ao completar dez anos, o Jardim Sensorial foi revitalizado e agora atrai um número maior de visitantes ao JB. Criado especialmente para portadores de deficiências
visuais, o jardim passou por várias reformas
para melhorar a circulação e os atrativos táteis, de olfato e gosto.

O novo desenho facilita a identificação
das plantas, com a criação de placas em
braille. Criado pela paisagista Cecília Beatriz
da Veiga Soares, da Associação de Amigos
do Jardim Botânico, o Jardim tem orientação
do Instituto Benjamin Constant e patrocínio
da Texaco.
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também substâncias de interesse econômico, mesmo que a espécie não exista mais
na natureza. Em 2004, o Banco ficou entre
os quatro finalistas do Prêmio Mundial de
Tecnologia (World Technology Awards),
na categoria Meio Ambiente-Individual
(Environment/Individual).

Jardim Botânico expande a área e ganha novos monumentos
O JBRJ ganhou mais 8000 m2 de parque
para os visitantes e novas coleções. A expansão é resultado do Programa de Expansão e
Revitalização de áreas do Arboreto, que além
de devolver ao público o Aqueduto da Levada totalmente recuperado, incluiu também um
projeto paisagístico da antiga área de descarte
e o Laboratório de Resíduos.
O Aqueduto da Levada, uma importante construção de 1853 sobre três grandes arcos, passa a integrar o conjunto de monumentos que emolduram o Jardim. Sua inauguração no dia 13 de junho, data da comemoração dos 197 anos do JB, coincidiu com

a entrega ao público do sítio arqueológico
Casa dos Pilões restaurado e uma visita às
futuras instalações do complexo arquitetônico que abrigará o Centro de Cultura e
Meio Ambiente Antônio Carlos Jobim. O
Centro incluirá salas de aula, local para exposições, anfiteatro e praça central.
O acervo arquitetônico do JB inclui ainda a sede do Engenho de Nossa Senhora da
Conceição da Lagoa, a Residência Pacheco Leão, o Portal da Academia de Belas
Artes e o Solar da Imperatriz, entre outros,
além do acervo artístico presente nas estátuas, bustos, fontes e chafarizes.

Novo Jardim Sensorial atrai visitantes
Ao completar dez anos, o Jardim Sensorial foi revitalizado e agora atrai um número maior de visitantes ao JB. Criado especialmente para portadores de deficiências
visuais, o jardim passou por várias reformas
para melhorar a circulação e os atrativos táteis, de olfato e gosto.

O novo desenho facilita a identificação
das plantas, com a criação de placas em
braille. Criado pela paisagista Cecília Beatriz
da Veiga Soares, da Associação de Amigos
do Jardim Botânico, o Jardim tem orientação
do Instituto Benjamin Constant e patrocínio
da Texaco.

