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JB renova convênio com Petrobras para ampliar Programa Mata Atlântica

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a Petrobras
renovaram convênio para ampliar as linhas de atuação do Programa Mata
Atlântica com o projeto “A Biodiversi-

dade em bacias hidrográficas e áreas
sob influência da Petrobras: conhecimento, restauração, monitoramento e
conservação” que será desenvolvido
no âmbito do Programa Petrobras Ambiental, com o auxílio da Fundação Botânica Margareth Mee. A parceria, que
já dura 12 anos, visa a preservação de
um dos ecossistemas mais ameaçados
de extinção: a Mata Atlântica.
Dentre as iniciativas brasileiras para
a preservação desse importante patrimônio, o Jardim Botânico vem se destacando com atividades realizadas desde 1989, quando foi criado o Programa Mata Atlântica. Com isso, foram
ampliados e intensificados esforços
para a geração de informação e conhecimento colaborando, inclusive,

para a origem de novas tecnologias
sintonizadas com a conservação da
biodiversidade.
Os trabalhos dos especialistas em taxonomia, anatomia, etnobotânica e ecologia foram desenvolvidos prioritariamente em Unidades de Conservação
no Estado do Rio de Janeiro e voltados
para os levantamentos florísticos-ambientais e restauração ecológica. A busca por um modelo de desenvolvimento
compatível com a preservação dos recursos naturais constitui um dos grandes desafios. Maior ainda quando se
trata da Mata Atlântica brasileira, um
ecossistema que abriga uma impressionante biodiversidade, pouco conhecido e extremamente ameaçado
de extinção.

JB ganha Recanto das Bromélias
O Recanto das Bromélias é o mais novo
espaço de visitação para os freqüentadores do Jardim Botânico que está surgindo
dentro do Projeto de Expansão e Revitalização da área do arboreto. O complexo localizado próximo à entrada do estacionamento da rua Pacheco Leão, 1235, compreende novos canteiros para plantio de bromélias terrestres, uma estufa científica e um
recanto que recebeu um novo paisagismo.
Os novos canteiros de bromélias solucionarão um problema verificado no
Jardim Botânico: a introdução de bromélias de grande porte (terrestres) que não
cabem em vasos. Cerca de 20 exemplares
coletados durante três anos por pesquisadores da instituição nos estados de
Minas Gerais, Bahia, Goiás, Tocantins,
Espírito Santo e Rio de Janeiro serão plantadas no recanto, antes destinado à es-

Nota
AAJB ganhará nova sede no JB - A Associação de Amigos do Jardim Botânico ganhará uma
nova sede no parque. O imóvel é mais uma
reintegração de posse conquistada pelo Jardim
Botânico do Rio de Janeiro através de acordos
firmados com os moradores. Esse é o terceiro
imóvel devolvido à instituição localizado no
interior do parque.
Mais informações: Ascom JBRJ
Tel.: (21) 3204-2504 / 2505
http://www.jbrj.gov.br

tacionamento para servidores.
O projeto de ampliação da área de coleções de bromélias contemplará as necessidades das diferentes espécies da planta, assim
como locais para que
se adaptem ao cultivo
a pleno sol, meia sombra e sombra plena. Os
novos jardins estão
recebendo adubo diretamente do Centro de
Compostagem do Jardim Botânico.

Orçamento Participativo no JB apresenta resultados
Desde a criação do fórum de discussões
de orçamento em 2005, o Orçamento Participativo implementado pelo JB já apresenta
resultados positivos. Os recursos, antes concentrados nas diretorias, passaram a ser remanejados entre elas de acordo com a necessidade de cada uma. A descentralização
do orçamento é hoje um passo efetivo para
um planejamento institucional.
Participam do fórum de discussões do
orçamento diretores e responsáveis pela
execução orçamentária de cada área da instituição. Além de caracterizar o Orçamento
Participativo, o fórum demonstrou a ne-

cessidade de acompanhamento e maior
transparência nas informações. Atualmente, as diretorias já identificam e remanejam
entre si os créditos orçamentários que serão executados de acordo com as prioridades de cada uma.
A integração das diretorias na execução
do orçamento, além de representar uma
nova cultura, tem produzido resultados concretos em benefício do Jardim Botânico. Um
exemplo disso foi o rateio mensal das despesas entre as diretorias com a contratação
de jardineiros, após a retirada dos garis da
Comlurb do parque.

