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Notas
Formatura de Jovens Jardineiros - O JBRJvai formar, no
início do próximo ano, mais 185
jovens jardineiros que pertencem
a famílias com renda de até três
salários mínimos. Durante este
ano, os alunos freqüentaram o
curso de Capacitação e Jardinagem do programa Educação e Trabalho, coordenado pelo Laboratório Social do Jardim, que atende adolescentes de 17 a 21 anos.
Os novos jardineiros aprenderam
a utilizar ferramentas, a distinguir os variados tipos de solo e
conheceram as doenças e pragas
que atingem as plantas.
Ao todo, o Laboratório Social terá
formado cerca de 1500 alunos em
dois anos. O objetivo do programa é permitir uma efetiva inclusão social. “O resultado é o recrutamento dos jovens para o trabalho em condomínios, no Iate
Clube do Rio de Janeiro e no próprio Jardim Botânico”, explica
João Carlos da Silva, responsável pelo Laboratório Social.O
tempo do serviço, que varia de 6
a 24 meses, é registrado na Carteira de Trabalho dos adolescentes com vistas ao primeiro emprego.
Além dos conhecimentos relativos à jardinagem, o curso também aborda temas como relações
interpessoais, neurolinguística,
ikebana, arte e educação, português instrumental, Rio patrimônio cultural e ambiental e incentivo à cultura. Os cursos são mantidos pelo sistema de parcerias e
funcionam de segunda a sexta
com duração de seis horas.
Jardim Botânico em vídeo no
Centro de Visitantes - O público já pode assistir, no Centro
de Visitantes, um vídeo que resume a história do JBRJ e mostra o
trabalho desenvolvido atualmente pela instituição. Uma palmeira
de animação apresenta o jardim
ao telespectador, com imagens da
flora e da fauna presentes no parque, e informa sobre as pesquisas
realizadas e cursos oferecidos pela
instituição. O filme é apresentado apenas nos finais de semana e
tem a duração de 5 minutos.
Mais informações: Ascom JBRJ
Tel.: (21) 3204-2504 / 2505
http://www.jbrj.gov.br

Jardim Botânico inaugura no Natal o Jardim Bíblico
se destacam na Bíblia. Diante de cada
planta, haverá placas informando ao público o nome científico e o vulgar, a família e o trecho bíblico em que aparece.
Na Bíblia, há relatos de plantas relacionadas à alimentação, ornamentação, medicina ou mesmo de caráter simbólico. O
objetivo do novo jardim é mostrar aos visitantes exemplos de plantas que são associadas às tradições judaico-cristãs. Foram
plantadas mudas dos espécimes mais representativas como: Tamareira, Oliveira,
Romãzeira, Cipreste-italiano, Figueira-doreino, Papiro, Mirra, Louro, Espirradeira,
Oliveira - Gn. 8,11 "A tarde, ele voltou a ele, e eis que Videira, Caneleira e Amoreira-preta.
tinha no bico um ramo de oliveira! Assim Noé ficou
Os canteiros do novo jardim, desenvolsabendo que as águas haviam baixado na terra".
vidos pela paisagista do JB, Ana Rosa OliÀs vésperas do Natal, o Jardim Botâni- veira, estão situados atrás do Recanto das
co do Rio de Janeiro vai inaugurar um Jar- Mangueiras. O Jardim Bíblico do Jardim Bodim Bíblico composto especialmente de tânico do RJ será inaugurado no dia 21 de
plantas que são citadas no Livro Sagrado. dezembro, às 9h30. Participam da cerimôPara compor os canteiros, foram selecio- nia representantes das religiões católica, pronados alguns espécimes importantes que testante, judaica e muçulmana.
II Conferência Nacional do Meio Ambiente
comemora redução do desmatamento

Herbário do Jardim Botânico
expõe sua coleção científica

Com o tema “Política Ambiental Integrada e o
Uso Sustentável dos Recursos Naturais” foi realizada de 10 a 13 de dezembro, em Brasília, a II Conferência Nacional do Meio Ambiente. Participaram do evento representantes do setor empresarial, dos trabalhadores e movimentos sociais, ongs,
ambientalistas, povos indígenas, comunidades tradicionais, comunidade científica e parlamento brasileiro.
Como resultado desse esforço conjunto que
teve início na I Conferência em 2003, o desmatamento na Amazônia caiu pela primeira vez desde
1997. A área desmatada foi reduzida de 27.200 km2
para 18.900 km2. Também como parte dos desdobramentos da I CNMA, foram criados oito milhões
de hectares de Unidades de Conservação em todo
o território nacional no período.
O tema da II Conferência reflete o propósito de
superação dos limites da intervenção ecológica para
fazer o debate e a ação avançarem na direção da
sustentabilidade sócio-ambiental, segundo os princípios estabelecidos nas diretrizes do MMA: Desenvolvimento Sustentável, Transversalidade, Fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente,
Controle e Participação Social.

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro inaugura no dia 21
de dezembro, às 11h, uma exposição de
sua coleção científica. A mostra do Herbário do Jardim Botânico apresenta seu
acervo de valor científico e cultural, um
pouco da sua história, seus personagens,
seu trabalho e o Banco de DNA, a mais
recente coleção científica da instituição.
O Herbário guarda um acervo de 450
mil amostras botânicas de valor inestimável, algumas com mais de dois séculos.
Todo esse acervo sempre esteve disponível para o manuseio e consulta com fins
científicos, fundamental para difundir o
conhecimento sobre nossas espécies botânicas. Hoje, sob o patrocínio da Petrobrás, o Jardim Botânico realiza a digitalização desse acervo, o que torna ainda
mais dinâmico e ágil a divulgação de informações de qualidade acessível a todos os interessados através da Internet.
A Exposição vai apresentar um pouco dessa nova fase de comunicação
do herbário, no momento em que inicia
o processo de informatização de seu
acervo.

