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PROJETO SOCIO AMBIENT AL E CULTURAL NA 
RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PARQUE LAGE

Proieto de Acompanhamento para Jovens Capacitados em Arborizacão e
Jardinagem

As condições de vida dos jovens nas comunidades populares são de vulnerabilidade sócio- 
econômica e risco social. Devido à lógica de exclusão social impressa pelo modelo de 
desenvolvimento econômico adotado no Brasil, estas comunidades estão fora ou estão 
precariamente inseridas nos mecanismos e sistemas de seguridade social. Faltam-lhes os 
meios indispensáveis para um crescimento e desenvolvimento saudáveis que lhes 
possibilitem acesso a melhores oportunidades de vida.

O Projeto - Com a assessoria técnica da Área de Responsabilidade Socioambiental do 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Escola de Artes Visuais visa inserir jovens já 
capacitados nos cursos de jardinagem da Responsabilidade Socioambiental do JBRJ na 
manutenção e conservação das áreas verdes do Parque Lage, ao longo de 12 meses. São 
adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária entre 18 a 24 anos, oriundos de 
comunidades populares e áreas de risco social do entorno do Parque Lage, Jardim 
Botânico e adjacências. O escopo deste projeto enfocará a importância dos ecossistemas 
nativos, da ciência e da cultura na interpretação do patrimônio histórico-científico- 
ambiental, promovendo a renovação de conceitos e valores sociais, participação 
responsável e pró-ativa na construção pessoal e comunitária, não só visando a qualidade 
de vida e desenvolvimento sócio-ambiental, mas também, propõe a desenvolver as 
competências e habilidades profissionais de seu público alvo com vistas às suas 
respectivas inserções profissionais. Para isso os jovens terão acompanhamento 
psicológico na Oficina de Relações Interpessoais e Familiar e na Oficina de Cultura e 
Meio Ambiente.

Desta forma, consciente da sua importância e dada a sua prática socialmente 
responsável, a Escola de Artes Visuais, com assessoria técnica da Área de 
Responsabilidade Socioambiental do JBRJ e do Institu to  Chico Mendes, objetiva 
implementar ações sócio-pedagógicas, profissionalizantes e ambientais em áreas 
demandantes das próprias organizações envolvidas, a saber: promoção do
desenvolvimento social juntamente com a conservação e proteção do meio ambiente. 
Propomos essas parcerias a fim  de inserir estes jovens já capacitados nos cursos de 
jardinagem do JBRJ, na manutenção do Parque Lage localizado na cidade do Rio de Janeiro.
A implementação desse Projeto requer um investimento da ordem de R$ 443.699,56/ 
ano e fluxo médio de atendimento direto mensal de 24 jovens.
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A Responsabilidade Socioambiental do JBRJ
vem desde sua criação em 1989, desenvolvendo ações - através de seu Programa 
Educação e Trabalho - de qualificação profissional não somente no desenvolvimento 
técnico como também, na promoção e desenvolvimento de habilidades intelectuais. Na 
concepção da Area de Responsabilidade Socioambiental do JBRJ essas vertentes são 
entendidas como resultados da Educação Geral, não havendo dicotomia entre educação e 
profissionalização.

Neste período, foram beneficiados pelas atividades da Responsabilidade Socioambiental 
do JBRJ cerca de dois mil participantes que ao se aproximarem dos conteúdos 
pedagógicos, das ações metodológicas e dos recursos tecnológicos disponibilizados, 
tiveram promoção e inclusão sociais, em virtude das ações empreendidas com o foco na 
geração de renda e emprego.

A realização do Programa Educação e Trabalho, desenvolvido pela Responsabilidade 
Socioambiental do JBRJ, está em conformidade com a Constituição Federal, com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, com as novas orientações das Diretrizes e Bases 
da Educação e com os desaf ios lançados pela UNESCO para a Educação no séc. XXI. O 
projeto pedagógico da Responsabilidade Socioambiental do JBRJ para a capacitação 
profissional e desenvolvimento humano de jovens em situação de risco das comunidades 
populares do Rio de Janeiro e que circundam a Instituição, tem o objetivo de ampliar o 
exercício da cidadania, preparar para o mundo do trabalho e contribuir na continuidade
do aprendizado ao longo da vida.
/
E vital para sociedade brasileira que a população desfavorecida não só entenda a 
sociedade em que vive, mas que se veja representada nela como autor e ator social.

Na medida do desfavorecimento socioeconômico dos jovens das comunidades de risco 
social e das inúmeras competências e habilidades exigidas para a inserção no mercado de 
trabalho, o JBRJ é constantemente solicitado pelos jovens, mesmo com o término da 
qualificação, com o objetivo de um acompanhamento mais efetivo durante o ano 
subseqüente. Frente a este desafio, iniciou-se o Projeto JARDINEIRO JUNIOR - de 
acompanhamento para ex-alunos, com a proposta de ser um facilitador na efetiva 
colocação do aluno dos Programas da Responsabilidade Socioambiental do JBRJ como 
parcela economicamente ativa da sociedade.
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Objetivo GeroI do Projeto Jardineiro Junior

Promover o desenvolvimento pessoal e social, juntamente com a conservação e proteção 
do meio ambiente, através da preparação para a inserção produtiva no mercado de 
trabalho.

Objetivos Específicos do Projeto Jardineiro Junior

s  Criar oportunidades de integração social, capacidade de comunicação, organização; 
s  Desenvolver a identidade, auto-estima e a capacidade de resolver problemas; 
v' Valorizar o trabalho como gerador de recursos para sobrevivência; 
y  Fortalecimento da identidade cultural; 
v' Ampliar o universo prof issional e de trabalho

s  Aumentar a capacidade de transferir e integrar conhecimentos da vida cotidiana para 
o trabalho e vice versa;

S  Favorecer a inserção efetiva do jovem no mercado de trabalho;
/  Reciclar o conhecimento adquirido na qualificação.

Metodologia

Parte-se da premissa dos "Códigos da Modernidade" que explicitam competências e 
capacidades mínimas para a participação produtiva no see. X X I lançados pela UNESCO 
através do pensamento do educador Bernardo Toro. Propãe-se a compreensão da 
construção continua do desenvolvimento humano que se atualiza na medida das 
transformações exigidas na relação do homem com espaço e tempo, e, entre ensino e 
aprendizagem. Acredita-se na educação ao longo da vida, sobretudo no que se refere ao 
pleno exercício da cidadania.

Acompanhamento/Avaliação

Mensal
S  Quadro do levantamento em percentuais das ações realizadas: demandas atendidas, 
encaminhamentos, efetivaram a ação, alcançaram sucesso, aguardam resultados;
S  Questionário de avaliação qualitativa e quantitativa;
V Reunião de equipe;
V Participação nos fóruns das políticas públicas
V Relatório de atividades

Anual
S  Relatório de atividades;
S  Indicadores de resultados

Pré- requisitos
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Jovens de ambos os sexos na faixa etária de 18 a 24 anos incompletos;
Mínimo a 5a série do ensino fundamental;
Oriundos de famílias de comunidades populares que recebam no máximo até três salários
mínimos;
Apresentar Certidão de Nascimento /  Identidade e declaração de escolaridade 
Certificado em curso de jardinagem

Processo de Seleção
Elaborado e executado pela equipe técnica do JBRJ com os candidatos selecionados 
através de entrevista e dinâmicas interativas.

Formas de Acompanhamento e Rendimento da Vivência 
Assinatura de folha de ponto: Acompanhamento da freqüência;

Acompanhamento do rendimento: Através de avaliação do conhecimento adquirido, 
avaliação de falhas observadas (diária, semanal, mensal e ao final do curso). Ela será 
realizada através da observação do participante no projeto, exercícios, discussões em 
grupo e auto-avaliação.

Nota: Os participantes exercerão co-responsabilidades na organização da rotina e das 
atividades diárias. O ensino teórico será relacionado ao prático, com metodologia 
especial.

O Parque Laqe-
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O Parque Lage é um parque público federal de 52 ha, sendo 34,86 ha de floresta e 
17,14 ha. de jardins e edificações, com elementos paisagísticos compostos de 7 lagos 
artificiais, I gruta também artific ia l, 4 pontes, 1 aquário, e 1 mirante em forma de torre. 
Está localizado na zona sul do Município do Rio de Janeiro, no bairro Jardim Botânico, 
próximo à Sociedade Hípica do Rio de Janeiro e ao Clube M ilitar, em rua de tráfego 
intenso e aberto à visitação diariamente.
Localização
Rua Jardim Botânico, n° 414 
Data da Construção
1849. Parcialmente reformado nas décadas de 1920-30; 1930-40 e 2001-02
Autor do Projeto
John Tyndale, paisagista inglês.
Tutela
Institu to Chico Mendes - 2004
Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro
Tombamento
Processo n° 537-T, inscrição n° 322, Livro História, fis. 53
Data do Tombamentol4/06/1957. Reiterado o tombamento em 30/03/1976.

Situação Atual

O Institu to Chico Mendes é o responsável federal pela área verde do Parque Lage desde 
2004, o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria Estadual de Cultura ocupa e zela 
pelas edificações.
O Parque Lage estava como é do conhecimento da maioria da população carioca, 
abandonado pelas administrações anteriormente responsáveis pelo seu cuidar, de modo 
que, apesar das intervenções, muito ainda há por ser feito, em sua área ajardinada, em 
seus espelhos d agua e vias de acesso.

A Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro
Tem a missão de estimular o desenvolvimento cultural do Estado.

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage é ligada à Secretaria de Cultura do Estado do 
Rio de Janeiro. Localizada dentro do Parque Lage, a Escola de Artes Visuais (EAV) foi 
criada em 1975, mas a origem do centro de estudos é ligada ao Institu to  de Belas Artes, 
fundado em 1950 e transferido ao Parque Lage em 1966.

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage é palco de inúmeras manifestações 
vinculadas às artes plásticas no Brasil e foi fundada em 1975. Desde sua criação, 
funcionando como escola aberta, a instituição se mantém como um dos principais núcleos
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brasileiros de formação em artes visuais, um fórum de reflexão e debate sobre os 
principais problemas da arte atual. Freqüentaram seus cursos importantes nomes da 
produção artística contemporânea do país, conquistando a escola projeção nacional e 
internacional.

A EAV, que é o proponente e executora deste Projeto, oferece atividades didáticas, 
formação de artistas e professores de arte e divulga manifestações culturais. Combina 
criação, pesquisa e formação interdisciplinar e atividades que incluem não apenas as 
artes visuais, mas também a música, o teatro, a dança, o cinema, o vídeo, a fotografia e 
as novas modalidades de arte tecnológica assim como a inserção socioambiental.

O Instituto Chico Mendes

Entidade autárquica de regime especial, com autonomia administrativa e financeira, 
dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede em Brasília, Distrito 
Federal, e jurisdição em todo o te rritó rio  nacional, vinculada ao Ministério do Meio 
Ambiente e responsável por executar ações da política nacional de unidades de 
conservação da natureza.

A gestão de Unidades de Conservação contempla aspectos dos mais diversos, tais como: 
processos de criação de UCs, planejamento, proteção, gestão participativa, gestão 
integrada (mosaicos de UCs e corredores ecológicos), anuência dentro do processo de 
licenciamento ambiental de empreendimentos com influência em UCs, inserção da UC na 
economia local, entre outras funções.

O PROJETO - Visão Social
O PROJETO SOCIOAMBIENTAL E CULTURAL NA RECUPERAÇÃO PAISAG ÍSTICA

DO PARQUE LAGE
visa oferecer estágio com carga horária de seis horas diárias entre o período de 08h. às 
17h - organizados em escalas - pelo período de um ano, prorrogáveis, aos jardineiros 
formados pelos cursos de jardinagem da Responsabilidade Socioambiental do JBRJ. Os 
estagiários receberão uma bolsa mensal referente a 75% do salário mínimo, cabendo uma 
apólice de seguro de acidentes pessoais e de vida, vale- alimentação e vale-transporte 
quando da época de férias escolares. Pretende-se com o Projeto que o jovem obtenha 
experiência para facilitar sua entrada no mercado de trabalho.
O estágio tem como objetivo oferecer ao estudante a vivência das relações do mundo do 
trabalho, de modo que ele possa, por meio do aprendizado, adquirir habilidades 
específicas (experiência) e agregar novos valores a sua formação.
A Escola de Artes Visuais iniciará o PROJETO SOCIOAMBIENTAL E CULTURAL NA 
RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PARQUE LAGE com 24 adolescentes orientados
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por técnico em agronomia, 02 jardineiros profissionais e supervisionados por um 
engenheiro florestal e um paisagista.
O projeto contempla também com aquisição de mobiliário para o Parque Infantil 
confeccionado em material ecológico tratado, de 40 bancos ecológicos, 20 kits de 
lixeiras seletivas além da confecção de 50 placas para identificação de espécies 
arbóreas.

Importante: o estágio não cria vínculo empregatício e, faz parte da extensão da grade 
curricular dos cursos de jardinagem da Responsabilidade Socioambiental do JBRJ com 
anuência do SENAR/RJ - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

Especificação
Número de turmas 02
Número de jovens por turma 12
Duração 12 meses
Total de horas 1.200 horas/ano

Beneficiários

População do Rio de Janeiro que contará com uma área verde para o seu lazer, 
comemorações ao ar livre, lançamentos de livros, programas de educação ambiental, etc.

Justificativa
O Parque Lage é uma importante área verde situada em um bairro nobre da Zona Sul, 
com um afluxo de visitantes que poderá ser triplicado a partir do momento em que a 
população sinta que o mesmo está sendo recuperado, que há vigilância e que as condições 
mínimas exigidas para o lazer contemplativo estão sendo colocadas à disposição do uso 
público. Portador de uma beleza cênica inigualável, certamente se prestará aos mais 
diversos eventos, tanto sociais como culturais.

Estratégia de ação

- Caberá a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro- através da Escola 
de Artes Visuais -  Repassar à entidade selecionada, como interveniente, os recursos 
financeiros definidos no Projeto e acompanhar a gestão dos recursos financeiros por 
meio de análise da prestação de contas;

- Caberá ao Parque Nacional da Tijuca - programar um mutirão através do Programa de 
Voluntariado, com as Associações de moradores do entorno, em um final de semana, ou 
solicitar cooperação à COMLURB para que procedam, via mutirão, divulgando pelos meios
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de comunicação, à limpeza e retirada do lixo e matéria orgânica acumulados no local, 
também em um fim de semana. Autorizar os serviços a serem executados;

- Caberá a Responsabilidade Socioambiental do JBRJ - Dar assessoria técnica e 
indicar 24 Jardineiros Residentes para atividade de 2a a 6a feira, no horário de 08h às 
17h uniformizados, com logomarcas do investidor social fazendo alusão ao projeto de 
recuperação da área verde do Parque Lage;

- Caberá a Entidade Selecionada (Oscip) - administrar os recursos financeiros 
necessários à execução do Projeto, zelando para o seu melhor aproveitamento.

ATIVIDADES TÉCNICO-AGRONÔMICAS e PAISAGÍSTICAS A SEREM
DESENVOLVIDAS:

O Projeto constará de atividades permanentes e projetos específicos para
determinadas áreas do Parque:

• Elaboração e execução de projetos específicos de recuperação paisagística de áreas 
pré-selecionadas;

• Limpeza, plantio e replantio de canteiros, com espécies vegetais de forração, 
floríferas e ornamentais

■ Definição e/ou redefinição de espécies vegetais, ao incremento de manchas que 
compõem o paisagismo local;

■ Recuperação e manutenção de áreas de gramados;
■ Remoção e controle de espécies invasoras em áreas de jardins e gramados;
■ Monda em canteiros;
■ Recuperação de gramados e aparo de bordaduras;
■ Correção e adubação de solos, quando necessárias;
■ Identificação fitossanitária (pragas e doenças), em forrações, floríferas ornamentais, 

arbustos, árvores e gramados, presença maciça de formigas e cupins;
■ Raleamento de copas de árvores, objetivando uma maior insolação na área;
■ Podas e/ou remoção de árvores de pequeno, médio e grande porte, como prática de 

limpeza ou devido a estarem senescentes e condenadas;
■ Recolhimento de material proveniente de podas e limpezas diversas nas áreas verdes 

do parque, para um local específico para futura remoção por órgãos afins;
■ Limpeza de áreas gramadas, e eliminação de vegetação invasora;
■ Aparo de bordadura de canteiros;
■ Limpeza de lagos, e remoção de material flutuante nos mesmos;
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Sugestões para Projetos Futuros:

Pro jeto Especial 1

> Gradil para muro externo do Parque -
Promover um concurso entre os alunos da EAV para eleger o design vencedor de um 
gradil de ferro a ser colocado no muro externo do Parque Lage. Consulta ao Iphan.

Pro jeto Especial 2

> Compostaqem-
Estudo de local viável e construção de composteira.

Projeto Especial 3

> Restauração dos Monumentos-

1 Consulta ao Iphan

2 Recuperação dos lagos

3 Recuperação da gruta

4 Recuperação do castelinho

5 Recuperação da cavalariça

6 Recuperação do coreto

7 Recuperação do aquário

Pro jeto Especial 4

> Construção de anf iteatro na área qramada-
Construção de pequeno palco com bancos rústicos na área elevada atrás do palacete-área 
esta que será gramada neste projeto. Prever banheiros.

Pro jeto Especial 5

> Exposição ao ar livre-
Estudo de viabilidade de uma exposição sobre a história desta área.
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Cronoqrama Financeiro -  Ano 1

ITEM 1o MÊS 2o MÊS 3o MÊS 4o MÊS 5o MÊS 6o MÊS 7o MÊS 8o MÊS 9o MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS TOTAL ANO 1
Coord Técnica J BR J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultores Técnicos 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 33.600,00

Bolsa Auxilio Jardineiro Junior 8.112,00 8.112,00 8.112,00 8.112,00 8.112,00 8.112,00 8.112,00 8.112,00 8.112,00 8.112,00 8.112,00 8.112,00 97.344,00

Agrônomo 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00

Técnico jardinagem 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

2 Instrutores Oficinas 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00

Poda Árvore 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00
Ferramental 6.870,00 6.870,00
EPIs 1.300,00 1.300,00
Uniforme 12.558,00 12.558,00
Repos. Mat/Didatico 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2400,00
Insumos (paisagismo) 61.600,00 61.600,00

Outros( consumo- 
combustivel, vasos,etc) 14.400,00 14.400,00
Mobiliário urbano( 
bancos,parque infantil,placas 
de identificação,coletores 
seletivos 32.790,00 32.790,00
Vale transporte Jard. Junior 2.323,20 2.323,20 2.323,20 6.969,60
Vale transporte 3 profissionais 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 297,00 3.564,00
Vale Alimentação Jardineiro Jr 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 30.888,00
Serviços gerais para pg reparos 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00
Seguro Jardin. Junior 780,00 780,00
Encargos sociais 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 53.184,00

SUB-TOTAL 153.613,00 23.315,00 23.315,00 23.315,00 23.315,00 25.638,20 23.315,00 23.315,00 23.315,00 23.315,00 25.638,20 25.638,20 417.047,60

Tx. Adm.(10%)* 14106,90 1077,10 1077,10 1077,10 1077,10 1309,42 1077,10 1077,10 1077,10 1077,10 1309,42 1309,42 26651,96
TOTAL 167.719,90 24.392,10 24.392,10 24.392,10 24.392,10 26.947,62 24.392,10 24.392,10 24.392,10 24.392,10 26.947,62 26.947,62 443.699,56

* sem incidência sobre a bolsa auxilio e encargos sociais
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Cronoqrama Financeiro -  Ano 2

ITEM 1o MÊS 2o MÊS 3o MÊS 4o MÊS 5o MÊS 6o MÊS 7o MÊS 8o MÊS 9o MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS TOTAL ANO 2
Coord Técnica JBRJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultores Técnicos 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 36.960,00

Bolsa Auxílio Jardineiro Junior 8.923,20 8.923,20 8.923,20 8.923,20 8.923,20 8.923,20 8.923,20 8.923,20 8.923,20 8.923,20 8.923,20 8.923,20 107.078,40

Agrônomo 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 15 840,00

Técnico jardinagem 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 13.200,00

2 Instrutores Oficinas 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 15.840,00

Poda Árvore 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1.100,00 1.100,00 13.200,00
Ferramental 2.500,00 0,00 2.500,00
EPIs 500,00 0,00 500,00
Uniforme 13.813,80 0,00 13.813,80
Repos. Mat/Didatico 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 2.640,00
Insumos (paisagismo) 5.000,00 0,00 5.000,00

Outros( consumo- 
com bustivel .vasos,etc) 6.000,00 0,00 6000,00
Mobiliário urbano( 
bancos,parque infantil,placas 
de identificação,coletores 
seletivos 10.000,00 0,00 10.000,00
Vale transporte Jard. Junior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555,52 2.555,52 7.666,56
Vale transporte 3 profissionais 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70 3.920,40
Vale Alimentação Jardineiros Jr 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 2.831,40 33.976,80
Serviços gerais para pq reparos 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 6.600,00
Seguro Jardin. Junior 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,00
Encargos sociais 4.875,20 4.875,20 4.875,20 4.875,20 4.875,20 4.875,20 4.875,20 4.875,20 4.875,20 4.875,20 4.875,20 4.875,20 58.502,40

SUB-TOTAL 64.318,30 25.646,50 25.646,50 25.646,50 25.646,50 28.202,02 25.646,50 25.646,50 25.646,50 25.646,50 28.202,02 28.202,02 354.096,36
Tx. Adm.(10%)* 5051,99 1184,81 1184,81 1184,81 1184,81 1440,36 1184,81 1184,81 1184,81 1184,81 1440,36 1440,36 18851,56

TOTAL 69.370,29 26.831,31 26.831,31 26.831,31 26.831,31 29.642,38 26.831,31 26.831,31 26.831,31 26.831,31 29.642,38 29.642,38 372.947,92
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Data: Fri, 27 Mar 2009 15:22:51 -0200
De: "Monica Teixeira Marinho" <mmarinho@jbrj.gov.br>
Para: herbert@eavparquelage.org.br
Cc: jcsilva@ jbrj.gov.br
Assunto: Projeto de Manutenção P Lage 1 ano

Caro Hebert,

como você havia me pedido uma certa urgência sobre o projeto de Conservação e Manutenção de 1 
ano para o Parque Lage, aí vai nossa proposta( está redigida tendo vocês como proponentes) para 
podermos aproveitar o bom ambiente que conseguimos na última reunião.

Por favor, se tiver que incluir alguns dados mais precisos sobre a EAV e a Sec. de Cultura( dados estes 
que eu não possuo), me envie por e-mail que eu modificarei o texto.

Um grande abraço,

M.

Mônica Marinho 
Gestão de Projetos
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
CESA-Centro Socioambiental- 19 Anos de Responsabilidade com Cidadania
Responsável Técnico - João Carlos Silva
Rua Pacheco Leão, 915, Jardim Botânico
CEP: 22460 -030
Te l:3204  2886
Fax: 3204 2536
(http://www.jbrj.gov.br)
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