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Jardim  Botânico

Refúgio seguro entre o asfalto das ruas 
e o concreto dos edifícios, as áreas verdes 

da cidade são um convite â recreação
Embora os ecologistas 

anunciem um déficit de cem 
mil árvores no Rio, devido a 

ação destruidora das 
reservas florestais da 

cidade, ainda é possível 
encontrarmos cerca de 16 

milhões de metros 
quadrados de áreas verdes, 
espremidas entre blocos de 

concreto.
Durante as férias de 

julho, quando muitos pais __________
________________________________________________ Parqua do Cidod#

não podem sair da cidade 
por compromissos de 

trabalho, entidades públicas 
e particulares mantêm 
programas culturais e 

recreativos naquelas áreas, 
oferecendo uma opção de 

lazer às crianças e 
adolescentes que não podem 
se afastar do Rio para gozar 
férias em locais calmos e de 

clima saudável.

A opção para quem fica
O

 Parque do Flamengo é 
um dos maiores centros es
portivos e culturais, fre
qüentado durante todo o 
ano por milhares de crian
ças, jovens e adultos. Ali 
funcionam, em cará te r permanente, 

oito quadras de futebol, quatro de fu
tebol de salão, duas de tênis, além de 
escolinhas de aprendizagem para es
tes esportes. Além disso, há um tan
que de aéromodélisme e outro de mo- 
delismo naval, onde um monitor su
pervisiona as atividades das crianças, 
enquanto outros dão aulas de educa
ção física.

Visando a tornar o iatismo um es
porte popular, estão sendo cons
truídos uma m arina e um ancoradou
ro para os barcos, além de lanchone
te, estacionamento, sanitários e pré
dio para a administração.

Na área cultural são constantes os 
espetáculos teatrais e cinema ao ar li
vre, em program ação flexível e varia
da. Para  o mês de julho, já  se encon
tram  abertas as inscrições para a co
lônia de férias que será realizada jun
to ao Morro da Viúva. A colônia, que é 
supervisionada pela Divisão de Re
creação e Lazer do Departamento de 
Paiques e Jardins da Prefeitura Mu
nicipal, acolherá 300 crianças de se
gunda a sexta-feira, no horário de 8h 
às Uh. Elas terão aulas de diversas 
modalidades de esporte — atletismo, 
futebol, basquetebol — atividades cul
turais, como aulas de criatividade, 
modelagem, desenho, pintura, e ativi
dades recreativas, como jardinagem .

As inscrições estão abertas das 8h 
às 17h, no Pavilhão do Campo do F la
mengo, aceitando-se crianças de qua
tro a 14 anos, que devem apresentar 
certidão de nascimento, atestado mé
dico e duas fotos 3x4.

Por estar situado em local muito 
central, o Parque do Flamengo é ser

vido por inúm eras linhas de ônibus, 
que servem tanto à Zonal Sul quanto à 
Zona Norte.

PARQUE DA CIDADE

Local de grande tranqüilidade e 
muito bem tratado, tem 42 mil metros 
quadrados de gram ados, entrem ea
dos de plantas, lagos riachos e alam e
das floridas.

Ali funciona o Museu Histórico da 
Cidade, com peças representativas da 
fundação até o início do período repu
blicano. No último domingo de cada 
mês, o Museu promove, sempre às 11 
horas, um recital de música popular 
ou de câm ara, do qual já têm partici
pado grandes nomes. Também o mu
seu é a sede da Associação de Amigos 
do Parque, que eventualmente pro
move cursos de cará ter cultural, co
mo História da Arte, Arquitetura etc.

Embora não tenha nenhuma pro
gram ação especial para as crianças 
durante as férias, nem disponha de 
quadras de esportes ou mesas de pi
quenique, o Parque da Cidade consti
tui um dos raros locais em que elas 
podem brincar livremente, correndo 
pelos imensos gram ados.

O Parque da Cidade fica na E strada 
Santa Marina 505. Esta rua é uma la
deira que começa no final da Rua 
Marquês de São Vicente, na Gávea. O 
local é servido por duas linhas de ôni
bus, o 178 (Harmonia-Gávea) e o Cir
cular (Gávea-Leme). A entrada no 
Parque da Cidade é grátis e ele fun
ciona de 8h às 17h30m, sendo que nos 
meses de verão o funcionamento se 
estende até às 19h.

PARQUE LAJE

dade que congrega a Escola de Teatro 
Martins Pena, a Escola de Música 
Vila-Lobos, a Escola de Dança do 
Teatro Municipal, a Escola de Artes 
Visuais, que tem sede no próprio P a r
que Laje, e o Centro de Criatividade 
do Estado).

Durante todo o ano, ali são minis
trados cursos regulares e avulsos de 
cerâm ica, pintura, escultura, ceno
grafia, cinema, gravura em metal, li
tografia, vestuário, serigrafia e xilo
gravura.

Para as crianças, neste período de 
férias não haverá qualquer atividade, 
porque os cursos regulares não serão 
interrompidos, uma vez que eles co
m eçaram  mais tarde e têm uma pro
gram ação a ser desenvolvida.

Apesar de possuir play ground, o 
Parque Laje não apresenta muitas 
atrações para crianças. O play
ground é pequeno e no local quase não 
chega o sol, por ser cercado de arvo
res de grande porte.

Nos fundos do Parque Laje há uma 
cachoeira, cujo acesso se faz por uma 
estradinha que representa duplo peri
go: não há cerca delimitando a entra
da para as quedas de grande altura e 
no local reunem-se marginais e trafi
cantes de tóxicos.

Todos os ônibus, que se dirigem pa
ra a Zona Sul, via Jardim  Botânico, 
passam pelo Parque Laje. A entrada é 
gratuita e o Parque Laje fica aberto 
de 8h ás 22h.

JARDIM BOTÂNICO

Situado no número 414 da Rua J a r 
dim Botânico, conta com jardins, 
play grounds e uma mansão do século 
passado, onde funciona a Ineart (enti-

Situado próximo ao Parque Laje, na 
Rua Jardim  Botânico 920, foi criado 
em 1808 com a vinda de D. João VI ao 
Brasil. Mede cerca de 140 hectares e 
apresenta mais de cinco mil varieda
des de plantas, vindas de todas as par
tes do mundo, destacando-se as pal
meiras imperiais. Tem 12 kms de ala

medas, lagos, quiosques, chafarizes e 
estufas para plantas raras.

No Jardim  Botânico funcionam dois 
museus: o Kuhlman, com plantas se
cas, sementes e pedras, e o Instituto 
de Botânica Sistemática, com um pe
queno museu carpológico.

As crianças não encontram atração 
especial no Jardim  Botânico, onde é 
proibido en trar com velocípede ou bi
cicleta e correr ou sentar na grama. 
Também não há programação espe
cial para o público infantil. <

Jovens da área de Ciências Biológi
cas recebem informações e materiais 
de estudo nos dois museus. Adultos e 
adolescentes gostam da tranqüilidade 
do local para seus estudos e são vistos 
passeando, portando livros e cader
nos.

A entrada no Jardim  Botânico custa 
Cr* 2 e ele fica aberto das 8h30m às 
16h30m.
QUINTA DA BOA VISTA

A Quinta da Boa Vista constitui uma 
opção de lazer para a população da 
Zona Norte. Em meio a amplas ja r 
dins e lagos nos quais se passeia de 
pedalinho, ficam o Museu Nacional 
(aberto de terça-feira a domingo, das 
12h às 17h) e o Jardim  Zoológico. O 
Museu notabilizou-se pela seção de 
Zoologia e no Jardim  Zoológico há 
anim ais raros e em extinção, como o 
orangotango e um casal de arinha a ri- 
nhanhas azuis. A coleção de aves é fa
mosa: flamingos, condores, gaviões- 
reais, faisões, mutuns etc.

Há diversos bares lanchonetes e 
quiosques para merendas levadas de 
casa. Um trenzinho circula pelo inte
rior da Quinta, levando os visitantes 
aos pontos mais pitorescos.

A entrada no Jardim  Zoológico cus
ta Cr* 2 e o acesso é feito pelas linhas 
de ônibus que se dirigem a São Cristó
vão.

Recreação e lazer para 
crianças nos parques da cidade

Um festival de shows de marione
tes, música popular, circo e sessões 
de cinema para crianças foi progra
mado pela Divisão de Recreação e 
Lazer da Prefeitura, no mês de ju 
lho. A program ação faz parte das 
atividades normais da entidade, que 
devido às férias intensificou seus 
trabalhos, criando colônias de férias 
no Parque do Flamengo e no Campo 
de Santana. Nestas, além da progra
mação normal, haverá a prática de 
esportes e passeios aos pontos de 
atração turística e cultural. São in
teiram ente grátis e delas poderão 
participar crianças de quatro a 14 
anos.

Desde a última quinta-feira a equi
pe da Divisão de Recreação e Lazer 
da Prefeitura vem cumprindo uma 
agradável rotina, desta vez intensifi-

de dez alunos e term ina em julho, 
quando serão abertas inscrições pa
ra o novo curso. O curso de fotogra
fia tem duas turm as e term ina em 
agosto, quando outro será iniciado. 
P ara  freqüentar qualquer deles, a 
Divisão de Recreação e Lazer exige 
pouco do candidato, além, é óbvio, 
Jo interesse: duas fotos 3x4, certi
dão de nascimento e atestado de va
cina ou cartão do serviço médico es
colar. A Divisão funciona no Campo 
de Santana, na P raça da República e 
o telefone é : 224-1509.

A Divisão já marcou para o dia 2 
de julho, às 9 horas, a inauguração 
da Colônia de Férias, no Parque do 
Flamengo, com capacidade para 300 
crianças. No dia seguinte, outra Co
lônia de Férias será inaugurada, 
desta vez no Campo de Santana, às 8 
horas. Sua capacidade é para 700

Dia 30, às 18 horas — “Poupée 
Show” , teatrinho, no Parque do F la 
mengo.

Dia 1 de julho, às lOh — Parque do 
Flamengo: “Poupée Show” , tea tri
nho. No mesmo dia, às 16h20m, na 
Quinta da Boa Vista, festa junina 
animada por Saint Clair e seu con
junto.

Dia 2, às 10 horas, no Parque do 
Flamengo: “Poupée Show” . Ás 10 
horas, no Morro da Viúva, abertura 
da Colônia de Férias. Atrações: Cir- 
co Mamulengo, Circo do Carequi- 
nha. As 16 horas, no Parque do F la
mengo, “ Poupée Show” .

Dia 3, às 8 horas — Abertura da 
Colônia de Férias no Campo de San
tana. Atrações: Banda do maestro 
D a v i d ,  “ P o u p é e  S h o w ”  e 
recreações.

Dia 5, às 9h — P raca Eli"

Dia 15, às lOh — Parque do F la
mengo: Circo de Marionetes Mal- 
me-quer. Às lOh Parque Ari Barro
so, Penha: Mimico Alejandro, Bru- 
xinha de minissaia e Circo Mágico 
Toninho. As 16h, no Parque do F la
mengo: Circo de Marionetes Mal- 
me-quer.

Dia 16, às lOh — Parque do F la
mengo: Marionetes Mal-me-quer.

Dia 19, às lOh — P raça Nobel, Gra- 
jaú: Kakareko Boneko.

Dia 20, às 18h — P raça Padre Am- 
brósio: Sessão de Cinema e Conjunto 
“ Éram os felizes” .

Dia 21, às 18h20m — Campo de 
Santana: “33 ou o jogo do acaso” . As 
18h20m, no Jardim  do Méier: Som 
Seresta, Mestre André e seu conjun
to, Trio Nagô e Grupo Afro- 
brasileiro.


