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Queridos amigos e queridas
amigas que vão se aventurar
por entre as matas de nossa
floresta, sejam bem vindos ao
nosso lar que tanto cuidamos e
preparamos para que você
conheça e aprenda mais sobre
o mundo ao seu redor. 

Apresentação

Vamos conhecer e entender alguns
animais da nossa Mata do Krambeck,
que é um dos maiores pedaços de
Mata Atlântica em meio urbano,
compreendendo também o Jardim
Botânico da Universidade Federal de
Juiz de Fora. Venha entender o
porquê devemos protegê-lo,
conservando desde as formas de vida
que conseguimos enxergar, até a
menor que podemos imaginar.

Vamos aprender um pouco sobre
esse pedacinho de mata, ver um
mundo que já conhecemos por
outros olhares e descobrir como é
divertido fazer parte desse sistema,
que pode ser desconhecido à
primeira vista, mas que fazem
sentido quando você se enxerga
junto aos seres vivos deste mundo.

Uma ótima leitura.
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Yvakati*, a rainha das bromélias 

*Yvakati: Derivado da junção dos elementos Yvá (fruto) e katĩ
(que exala cheiro) provenientes do Tupi. É a provável origem
etimológica da palavra abacaxi.

 O abacaxi é um conjunto de frutos produzido por espécies do
gênero Ananas, pertencentes à família das bromélias. É um
fruto símbolo das regiões tropicais e subtropicais, muito
conhecido pela sua aparência única e seu cheiro distintivo. Há,
contudo, uma lenda pouco conhecida sobre sua origem. Uma
interpretação mítica da gênese de seus traços tão
emblemáticos.

 Yvakati foi uma notável princesa de um antigo reino tropical.
Diz-se que foi encontrada pelo rei no coração da mata fechada,
que brotou da roseta espiralada de uma enorme bromélia, e
que não era então maior que um dedo indicador. A minúscula
figura nascida da terra tinha um cheiro forte e adocicado, seus
cabelos negros reluziam um brilho esverdeado e sua pele de
cobre parecia atrair a luz do sol, refletindo-a com extraordinária
luminosidade. Fascinado pelo encontro com um ser tão
improvável, o rei levou-a para casa, decidindo criá-la como sua
filha. A pequena criatura, batizada de Yvakati, imediatamente
provocou grande animosidade naquele reino tropical.

 — É um presente do deus Sol. — disse o sacerdote — Trará
grande fertilidade e prosperidade a essas terras.
  
 E de fato foi este o ocorrido. A presença de Yvakati foi como
uma benção que caiu sobre aquele reino. As colheitas
aumentavam ano após ano, o sol brilhava mais radiante, os rios
se enchiam com as chuvas e a água fluía em abundância
através dos aquedutos.



 Yvakati cresceu, tornou-se uma mulher de beleza exuberante, e
conforme crescia, mais próspero e notável se tornava aquele
distinto reino tropical. Era imensa a alegria do rei quando
olhava sua filha. Admirava-a. Yvakati era seu mais precioso
tesouro.

 A Até que uma incessante preocupação começava a invadir
sua cabeça: o que seria daquele reino sem a princesa que o
tornara tão próspero? A preocupação convertera-se em medo,
e o medo em uma angustiante ansiedade. 

 — A princesa deve ser protegida a todo custo — pronunciou o
sacerdote — nenhum mal poderá atingi-la enquanto estiver
viva.

 
 



 Acometido pelo medo, o rei decidiu que seria melhor que
Yvakati vivesse enclausurada, longe de tudo e de todos, isolada
do mundo, fora do alcance de tudo que pudesse colocá-la em
risco. E assim viveu a princesa. Correram os dias, os meses, os
anos, e Yvakati sentia uma profunda tristeza. Um lamento
contínuo atravessava todos aqueles dias de confinamento. A
princesa, antes radiante como o próprio sol, era apenas tristeza
e aflição naquele cárcere eterno. Uma dolorida acidez
começava a invadir seu doce espírito, envolvendo-o em uma
dura e espessa casca que o separava de tudo e de todos. 

 Assim a princesa passou seus últimos dias. Dizem que morreu
pelo acúmulo de lamentos, e que chorou até seu último
segundo. Ao entrar em seu cárcere, em determinada ocasião, o
rei não a encontrou. Viu apenas uma grande bromélia. A
mesma da qual Yvakati havia desabrochado. No ápice da
bromélia, suspendia-se num talo em formato de clava um fruto
com uma casca firme e rígida e uma coroa espinhosa e afiada,
tal qual o espírito da princesa nos últimos dias de sua clausura.

 O próspero reino tropical havia perdido seu presente do deus
Sol. Suas colheitas aos poucos minguaram, as chuvas
diminuíram, e o rio secou com o tempo. O grande reino tropical
progressivamente desagregou-se, diminuiu a cada colheita, e
com o tempo foi esquecido por todos, tal como a trágica
história da princesa Yvakati.

Dizem que atualmente a bromélia Yvakati habita as matas do
jardim botânico da UFJF. Uma enorme bromélia enfeitando a
mata com suas cores vibrantes. Uma lembrança da grandeza
passada da floresta que se estendia por toda a região.



 A vida das pequenas irmãs

  Por entre as árvores altas e baixas do Jardim, as folhas
caídas, as pedras úmidas, diversas vidas percorrem seus
caminhos diários em busca de comida, companhia e bons
momentos. Porém, perigos espreitam aos desavisados e um
simples momento de desatenção pode custar sua vida. Cobras
nas árvores, buracos no chão terroso, predadores escondidos
aguardando o momento certo de atacar e muitas vezes cascos
duros e movimentos ágeis não são o suficiente para te salvar.
Mas isso não é um problema para elas: aquelas que não se
preocupam com o tamanho do predador ou o quão irregular o
terreno possa ser. Anos de experiência e aprendizado
ensinaram que o companheirismo e a disciplina são as
melhores estratégias para sobreviver em um ambiente
perigoso.

  De dentro do chão, onde fica sua casa, elas saem uma após a
outra, em filas intermináveis e buscam recursos para se
alimentarem e às suas companheiras. Sobem as árvores,
descem ladeiras, constroem um verdadeiro forte para se
protegerem e cuidar de sua rainha. Não se tem noção de
quantas irmãs possuem, mas são tão incontáveis quanto as
folhas nas árvores. Muitos se deixam enganar pelo seu
tamanho diminuto, mas não se enganem, elas possuem uma
força inimaginável que utilizam com grande sabedoria para
carregar tudo o que podem de volta para casa. Quando
percebem o tempo mudando e os céus se escurecendo partem
juntas de volta ao abrigo e esperam o momento certo para
voltarem à ativa.

 Distâncias não mostram ser problema. Andarão o quanto for
necessário para que a colônia sobreviva,farão de tudo o que
podem em prol de sua rainha. Sacrifício é uma das palavras 



 mais importantes em seu vocabulário. Sacrifício por um bem
maior!
 
  A forma como percebem a vida é repetida por vários povos e
o ser humano se espelha em sua organização desde tempos
remotos. Suas antenas percebem mais do que apenas o
terreno à frente. Percebem quando uma companheira está em
perigo e precisam de socorro. Percebem quando há recursos
por perto. Percebem todo o ambiente quimicamente. Sentindo
cada pedaço da existência com suas diminutas anteninhas.
 
 Após um dia exaustivo andando e buscando alimentos, as
formiguinhas não repousam ao voltar! Mas continuam a
trabalhar internamente em sua casa para expandi-la e cuidar
dos recém-nascidos. Sempre juntas, sempre buscando a
cooperação. Uma companheira é mais que uma companheira,
mas literalmente uma irmã! Afinal, todas compartilham uma
mesma mãe: a rainha. A quem levam todo o fruto de seus
trabalhos, dia após dia. 



 

O Conto do Calango e da Cobra
 

 No meio da mata não sabemos o que vamos encontrar. A
grande floresta guarda grandes segredos, a sua terra é úmida e
com muitas folhas de cores amarronzadas, verdes e vermelhas
caídas, o seu ar é bem úmido e fresco, e quando olhamos ao
redor enxergamos o verde da mata e o colorido das flores e
frutos. Mas você sabe o que tem na floresta além das plantas?
São tantos seres vivos diferentes, existem as árvores que são
seres tão grandes quanto prédios, também tem aqueles seres
como as formigas que são tão pequenas que precisamos de
uma lupa para enxergar, e existem aqueles que são do tamanho
de um labrador e aqueles animais que cabem na palma da sua
mão como os pássaros. Alguns desses seres podem viver na
água, no ar ou na terra, são muitos animais diferentes. Mas hoje
vamos conhecer a história de dois amigos improváveis que se
conheceram no coração da nossa floresta de mata Atlântica do
Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora.

 Quase não se consegue notar saindo do meio das folhas do
chão da floresta um pequeno animal que é do tamanho do seu
pé. Ele tem um corpo longo com uma cabeça em uma ponta e
uma cauda na outra ponta. Sabe quantas patas ele tem? Ele tem
quatro patas com garras que ajudam a escalar e a se segurar
em lugares que seriam difíceis de subir. Esse animal tem um
olho em cada lado da sua cabeça para ficar atento a tudo que
acontece ao seu redor. Ele tem duas aberturas parecidas com o
nosso nariz para sentir os cheiros e uma boca. Se ele tem
dentes? Ele tem dentes sim, mas seus dentinhos são bem
pequenos e todos são iguais. Já o seu corpo é cheio de
escamas, parece um dinossauro, só que bem pequenino. Esse é
o pequeno lagarto que também é chamado de calango. Bem
devagarinho o lagarto sai do meio das folhas que estavam



caídas na terra e se agarra a casca de uma árvore chamada
Angico e começa a sua escalada. Enquanto o lagarto escala a
árvore, ele encontra uma florzinha amarela com o miolo
marrom conhecida como Flor do Guarujá. Olha para aquele
buquê de flores que brota de um pequeno morro de terra perto
do galho da árvore como se estivesse em frente a um banquete
que está prestes a devorar. Podemos tentar imaginar o que se
passa pela sua mente: -Qual será a flor mais suculenta? Você
deve estar se perguntando se os lagartos comem flores, sim,
os lagartos também comem plantas, mas podem comer
pequenos insetos e ovos também. São chamados de onívoros,
igual os humanos, comem de tudo. Depois de comer algumas
florzinhas ele parece satisfeito e começa a procurar um galho
da árvore para descansar sob o Sol. Hoje está muito frio no
meio da mata, será que ele não está sentindo frio? Na verdade,
o corpo do lagarto não consegue se esquentar sozinho, e por
isso o lagartinho não dispensa um raio de Sol para ajudar a
ficar quentinho. Ele usa essa grande bola de fogo para ajudar a
se esquentar porque ele é um animal ectotérmico



No fim de seu descanso, o lagartinho avista algumas folhas se
movendo no chão da floresta. O movimento é parecido com o
seu, mas segue um caminho muito tortuoso como um rio. O
que será aquele barulho feito por algo que rasteja como ele.
Será um lagarto? De repente, sai de baixo de uma folha
avermelhada uma cabeça ou algo que se parece com uma.
Quando aquele animal desconhecido se mexe mais um pouco
aparece na outra ponta daquele bicho uma outra cabeça ou
será uma cauda. O lagarto fica confuso. Ele olha para a sua
própria cauda e volta a olhar aquelas duas partes daquele
animal procurando alguma semelhança. Chega a conclusão
que são dois animais, um mostra a cauda, e o outro mostra a
sua cabeça. Quanto mais aqueles dois animais desconhecidos
saem do meio das folhas, mais o lagarto fica curioso. 

E de uma só vez aqueles animais diferentes saem das folhas e
o lagarto fica abismado. Não tem pata, e muito menos são dois
bichos, é apenas um longo corpo que vai ficando cada vez
mais fino. Tem dois olhos, uma boca com dentes e escamas,
assim como o seu. Seu corpo é preto com listras vermelhas e
brancas. Aquele animal é uma cobra!

Como o lagarto ficou abismado com a cena, ele se distraiu
com seus pensamentos e perdeu de vista aquele novo animal.
Nunca havia avistado algo como ela. Bem, já que a cobra
sumiu, o nosso amigo lagarto foi a procura de um lanche.
Quando aquela tarde acabou, alguns dias se passaram, e o
lagarto fez novamente seu caminho por entre as folhas do
chão da floresta até àquela árvore que abriga a sua Flor do
Guarujá predileta. Enquanto caminhava pensando sobre a sua
refeição, ele lembra da cobra que avistou dias atrás naquele
mesmo lugar. Desta vez o lagarto acelerou o passo sem
tropeçar e escalou a árvore para chegar até a sua flor.
Enquanto caminhava pensando sobre a sua refeição, ele
lembra da cobra que avistou dias atrás naquele mesmo lugar. 



  Desta vez o lagarto acelerou o passo sem tropeçar e escalou
a árvore para chegar até a sua flor. Enquanto o lagartinho
comia ele ficava atento para avistar se aquela cobra preta,
vermelha e branca iria aparecer por ali.

 A tarde foi passando e estava ficando quente. O lagarto
terminou a sua refeição e foi descansar em um dos galhos da
árvore para tentar enxergar melhor a cobra, mas nada apareceu
dela aparecer. Desanimado e curioso, o lagarto desce da árvore
e tenta procurar alguma coisa que mostrasse que a cobra
estivesse por ali. Distraído, ele não percebeu que uma pessoa
tão grande quanto uma árvore entrou na floresta. Aquele
humano andava com cuidado pela mata, mas ele não sabia
que o lagarto estava no meio das folhas. Ahhh!! O humano
gritou espantado. O lagarto tomou um susto e mordeu o pé do
humano desavisado que pisou em sua cauda. Com um pulo, o
humano pisou e achou a cobra que estava passando bem
ligeira. O homem grita de susto quando vê a cobra e logo
pensa que a mordida foi da coitada da cobra  desavisada. O
humano junta todas as forças e corre da mata.



  Que confusão, o homem correndo de susto, a cobra acusada
pelo homem, e lagarto assustado. O lagarto percebe que a
cobra estava no chão, mas não se movia direito. Ele percebeu
que ela estava com sua barriga toda estofada. Então, o lagarto
estava pensando o que era aquilo na barriga da cobra. O que
aconteceu foi que a cobra tinha acabado de comer dois
ratinhos, por isso não conseguia se mexer como antes. O
lagarto curioso e agora com medo se espanta ao ver a cobra.
Vencendo o medo, ele se aproxima daquele bicho diferente
dele, mas ao mesmo tempo tão parecido. Tinha escamas e se
movia como ele, tinha dois olhos e dentes que eram bem
grandes e afiados. O lagarto avisa a cobra que ela não poderia
ficar ali por causa dos humanos, mas a cobra não conseguia
se movimentar.

 O lagarto estava decidido em ajudar a cobra, já que ele
colocou a própria cobra em perigo por morder o humano e
agora o homem acha que a cobra o mordeu, o lagarto tenta
achar uma maneira de afastar o humano que pode voltar e
pegar a cobra. O lagarto junta toda a sua agilidade e pega as
folhas que estão na terra, e de folha em folha ele esconde a
cobra o mais rápido possível. Quando o lagarto termina de
esconder a cobra debaixo das folhas, ele enxerga aquele
homem de novo e se prepara. O homem entra no meio da
floresta e tenta ser o mais cuidadoso, pisa nas folhas com a
maior leveza possível para não pisar na cobra que está
procurando. O lagarto avista que ele está chegando perto da
cobra escondida e quando homem dá seu próximo passo o
lagarto surge do meio das folhas e abocanha sua bota onde já
havia mordido. O lagarto surpreende o homem e o solta
rapidamente e corre para o lado contrário de onde a cobra
estava escondida atraindo o humano. O homem surpreendido
olha a bota e percebe que não era uma cobra mas sim um
lagarto, e fica aliviado. Então,



agora o homem tenta procura-lo, porém uma de suas
habilidades é ser rápido. O lagarto corre o mais rápido possível
para despistar o humano.

 Em um piscar de olhos o dia já era escuro, com manchas
laranjas e rosas no céu, vai chover e fazer muito frio. Depois de
atrair o homem para fora da floresta, o lagarto volta às pressas
para a cobra. Chegando lá o lagarto percebe que a cobra não
estava mais lá, mas ele achou um rastro tortuoso pela
folhagem e decidiu seguir. Em um tronco oco da árvore e em
meio a folhas, a cobra preta e com listras vermelhas e brancas
estava escondida. A cobra percebe a presença do lagarto e o
agradece. Passada toda a confusão, a cobra explica ao lagarto
que tinha acabado de comer e não conseguia se mover tão
rápido como antes, e estava procurando um esconderijo para
terminar sua digestão. Ela explica ao lagarto que é conhecida
como a falsa coral, e é chamada assim por não ter veneno,
apesar de ter dentes de cobras peçonhentas. A cobra ainda
explica que ela e o lagarto são na verdade parentes porque
fazem parte de um grupo de animais chamados de Squamata e
que ela foi deixada por um humano no meio da floresta para
ajudar a diminuir a quantidade de roedores. A cobra ainda
pergunta ao lagarto onde ela poderia se esconder para trocar
de pele, o lagarto se espanta com a coincidência e a esconde
para fazer sua troca de pele para que ela possa crescer. 

 Depois de tantas idas e vindas todos se saíram bem. O lagarto
ajudou a cobra e também o homem desavisado. Aquele
homem se perdeu na floresta depois de sair da trilha e
coincidentemente o encontro com o lagarto o ajudou a sair da
floresta. Em outros lugares distantes da Mata do Krambeck do
Jardim Botânico podemos escutar um ditado popular de um
lagarto que guia os perdidos da floresta para seu caminho
novamente. Já em alguns lugares você pode escutar o
seguinte 



ditado popular: Caso você entre na floresta um lagarto e uma
cobra estarão à espreita para pregar uma peça:

Quando um desavisado passar, o lagarto em meio às folhas irá
mordê-lo e depois se esconder, e quem aparece para levar a

culpa é a cobra. Enquanto o desavisado corre de medo da cobra
venenosa. Se outro desavisado passar, quem o morde na perna

é a cobra que depois se esconde, e quem aparece é o lagarto
para levar a culpa. E assim o desavisado morre de susto e não

pelo veneno da cobra.



 Renato Preguiça e as Embaúbas
Mágicas!

 
Em uma tarde quente de verão no meio da semana, não é nada
difícil encontrar o Sr. Renato Preguiça escorado em uma das
grandes Embaúbas do Jardim Botânico de Juiz de Fora. Nessa
época, preguiças da espécie Bradypus variegatus, como o Sr.
Renato, ficam entre os dosséis das grandes árvores, que
deixam tudo mais fresquinho. Além do mais, sendo uma
preguiça, é bem mais fácil tirar um cochilo apoiado em um
galho ou outro.

  Num desses dias de sombra, ventinho e preguiça, o Sr. Renato
não conseguiu tirar seu famoso cochilo. Um grupo de formigas,
liderado pela Dona Anhara, veio subindo por cada nó da grande
Embaúba que tinham como casa, até chegar na parte mais alta,
onde estava o Sr. Renato, seu inquilino.
- Bom dia Renato, como vai? Aproveitando o ventinho e as
férias aqui em cima não é?
- Opa Anhara, tudo certo? Acho que sim. Não é como se eu
realmente trabalhasse muito, mas depois do almoço bate uma
lombera sim. 
- Nesse caso, vou precisar que você se arrume para poder nos
ajudar. Temos uma situação muito importante pra poder
resolver e a sua ajuda é essencial.
- Se eu puder ajudar,vai ser um prazer. Mas agradeço se não
tiver que fazer muito esforço.
 
 A conversa seguiu por uma boa parte da tarde, onde Dona
Anhara contou para Renato que uma nova comunidade de
formigas-de-Embaúba iria se mudar para o espaço do Jardim
Botânico, a fim de ajudar na manutenção do ecossistema do
do parque. O que acontece é que a maior parte das Embaúbas, 



que elas utilizam como casa, estavam já ocupadas e não ia
caber todo mundo. Durante um estudo para tentar solucionar o
problema da habitação, Dona Anhara e as formigas de outras
Embaúbas se juntaram para estudar alguns documentos
antigos sobre o JB. Eles acabaram encontrando um livro de
antigas lendas e mitos onde em uma das páginas, havia o
desenho de uma preguiça idêntica ao Sr. Renato e foi por isso
que vieram rapidamente falar com ele. 

 Nas páginas deste livro, havia muitas gravuras de preguiças,
vários animais, Embaúbas e outras grandes árvores que
podiam até ser vistas nos parques. O problema é que muitas
das lendas, especialmente as das preguiças, estavam numa
língua que ninguém conhecia. Dona Anhara suspeitava que a
lenda com a imagem da preguiça que parecia com Sr.Renato
poderia ajudar com o problema da habitação das Embaúbas,
mas precisaria da sua ajuda para poder fazer a leitura. 



- Olha, Anhara, eu acho que posso ajudar sim. Não sei porque
tem uma gravura minha nesse livro, mas eu sei ler esse idioma.
Minha bisavó conviveu com as antigas comunidades indígenas
que moravam aqui no território do JB e nas redondezas, ela me
ensinou a língua deles. Vamos lá..Aham…Esse lugar aqui eu
conheço, dá a volta no lago e sobe o morro…Uai!? Dá pra fazer
isso?...Vó?...Isso aqui é legal, mas não sei não.

- É muito complicado Renato?

- Na verdade não, mas vamos ter que acreditar bastante. Aqui
no livro tá falando que a natureza vive em harmonia, aquilo que
a gente chama hoje de equilíbrio ecológico. Isso envolve todo
mundo, eu, vocês, os outros animais e até mesmo os humanos
que frequentam aqui. Só que tem vezes que esse equilíbrio sai
um pouquinho do eixo e por isso algumas coisas têm que ser
feitas. Muito antigamente, todo mundo que morava aqui perto
se reuniu e criou uma espécie de magia, um conhecimento,
para poder ajudar quem estivesse mais precisando. Podia ser
uma porção do parque que tivesse pouca água e aí com essa
magia a chuva dava uma mãozinha, podia ser até pra ajudar
um João-de-Barro que perdeu a casa e por aí vai. A minha
bisavó ficou responsável por passar esse conhecimento para
frente porque ela foi a última que realmente precisou, para
poder fazer as Embaúbas daqui do parque crescerem. A gente
vai ter que ir pro círculo que fica perto do lago e de lá eu acho
que posso tentar fazer funcionar.

Então, Dona Anhara, Sr.Renato e mais alguns amigos que
encontraram pelo caminho seguiram pela trilha do lago.
Próximo de algumas grandes árvores, perceberam a formação
de uma clareira cercada de pedras, coisa que se não
soubessem da lenda, provavelmente não teriam percebido.
Eles se reuniram em dois círculos: um círculo externo, com os
animais maiores e um círculo interno, com as formigas que
precisavam de ajuda.



 Bom gente, agora eu vou tentar aquilo que está no livro.
Vamos dar as mãos, patas e afins por favor. Fechem os olhos e
pensem naqueles que vocês amam, nos bons momentos que a
gente passa junto aqui no Jardim Botânico e o que faz isso
aqui ser o lar de cada um. Agora, em ordem, cada um fala uma
palavra que traga tudo isso junto. Anhara, você e as outras
formigas-Embaúbas, foquem na casa de vocês e no trabalho
que vocês querem fazer, ok?

 - Claro.

Amor!…Família!…Natureza!…Brincar!…
Aprender!...Abrigo!..Dedicação!...Ciclo!...Equilíbrio!...Lar!

 O livro de repente começou a brilhar. Suas letras se tornaram
claras como a luz do sol da manhã, dando pra ver de longe
aquela luz, mesmo durante o dia. E assim, num estalo, ele se
apagou de novo.
- Renato, funcionou? Eu só vi a luz e mais nada.
- Anhara, acho que sim, olha só. O livro ganhou páginas à mais.
Tem um mapa e olha aqui, a gente tá no centro. Depois, tem
várias marcações em volta com a língua dos povos antigos,
mas quer dizer “Embaúba”. Nessa parte aqui, eu tenho certeza
absoluta que não tem nenhuma, ou pelo menos não tinha antes
disso aqui tudo. Acho que vamos ter que conferir.
Nos dias que seguiram, Renato e Anhara se propuseram a
investigar todo aquele mapa. Eles encontraram várias novas
árvores de Embaúba que não existiam. Algumas ainda estavam
crescendo e outras pareciam que tinham sido colocadas ali à
mão, no seu tamanho mais majestoso. Isso permitiu que a
mudança das novas comunidades de formiga pudesse ser feita
com mais tranquilidade. O Jardim Botânico por sua vez, teve
grandes avanços na decomposição de matéria que é feita
pelas formigas, na qualidade do solo, já que ele fica mais rico
com a matéria que é decomposta, mesmo pelas formigas-de-
Embaúba e os dosséis ficaram mais cheios, trazendo uma tão



merecida sombra pro Sr. Renato e os outros animais. Falando
em Renato, todos acharam melhor que o livro ficasse em
posse dele mesmo, como uma lembrança dos animais do JB e
também da sua mística e querida, Vovó Preguiça.



O mundo noturno dos morcegos

 Diversos pesquisadores vão ao Jardim Botânico todos os dias
estudar as mais diversas espécies de animais e plantas
presentes na Mata do Krambeck. Em uma dessas expedições
de campo, observaram algo diferente, que ainda não havia sido
encontrado por essas bandas.. era um morcego-borboleta-
avermelhado (Myotis ruber), uma espécie nova no pedaço!
Sabemos que existe uma grande variedade de morcegos
espalhados pelo Brasil, sejam eles pequenos e leves, grandes e
pesados, pretos, marrons e até vermelhos, como é o caso da
mais nova descoberta dos nossos pesquisadores. 

 O morcego, que recebeu o nome de Morfeu, possui o pêlo
sedoso e curto, numa mistura de um tom de vermelho com
uma cor de ferrugem, uma beleza! E olha que ele não é tão
comum assim, ein, tanto que não tinha sido avistado antes.
Uma espécie rara como a de Morfeu, está quase ameaçada de
extinção por causa de fatores como o desmatamento e perda
de seus habitats naturais. Encontrá-lo no Jardim Botânico,
então, pode ser um bom indicativo de que a fauna do local está
bem preservada e oferecendo boas condições para os
morcegos viverem! E também não é sem razão né? A floresta
possui uma variedade incrível de insetos disponíveis para
Morfeu fazer aquele banquete, comendo mariposas, besouros,
baratas, mosquitos e muitos outros! E que apetite que ele tem,
vocês sabiam que um único morcego é capaz de ingerir mais
de 200 insetos em uma boa refeição? Haja digestão, só não
pode ficar de cabeça para baixo depois, ein? Nosso
morceguinho é de uma espécie que se alimenta de diversos
insetos e os captura enquanto está voando por aí em seus
passeios noturnos, e essa relação com outros animais é super
importante para manter o equilíbrio de espécies no ambiente e 



combater insetos que são considerados como pragas.
 
 E falando de relações, outro dia ele encontrou com uma onça-
pintada super simpática, fazendo uma visita ao Jardim Botânico.
Sim, é aquela mesmo que ficou famosa! De vez em quando ela
aparece para bater um papo com os moradores da mata e
acabou conhecendo Morfeu, que a ensinou um pouco sobre o
interessante mundo noturno dos morcegos, viraram até amigos.
Em um dos encontros, Morfeu explicou pra onça que, apesar de
ser mais tímido e reservado durante o dia, à noite faz a festa na
floresta! Morcegos como ele procuram morar em lugares
quietos e silenciosos como cavernas, troncos de árvore e até
telhados de casas e não gostam de ser perturbados. E se
adaptam bem ao ambiente urbano caso necessário, mas com
um grande receio: os gatos são seus grandes predadores! Além
das cobras, gambás e outros inimigos naturais da floresta, o
principal perigo para os morcegos são felinos, como as onças,
porém domésticos, que fogem das suas casas e comem tudo
pela frente. Morfeu morre de medo deles e está sempre em
alerta caso algum deles passe por lá. 



Nosso morceguinho avermelhado é muito interessante, né? Até
a onça se encantou com esse sujeito raro. Morfeu e muitos
outros animais do Jardim Botânico tem muito o que nos
ensinar sobre como cuidar das matas e preservar o meio
ambiente. Apesar de serem vistos por muitos como vilões que
só se alimentam de sangue, isso não passa de um preconceito!
Eles são super importantes na manutenção do equilíbrio de
toda a floresta e do meio urbano também, e tem uma dieta
muito diversificada como frutas, sementes, insetos e outros
pequenos animais! 



A Audiência Pública das Abelhas
no Jardim Botânico

 Era lua nova de primavera. As árvores da floresta começaram
a entrar em festa com suas flores majestosas. A fartura de
aromas foi tomando cada canto do Jardim Botânico. Sem
dúvidas a minha época do ano preferida!

 Foi então que meu bom humor de primavera foi desafiado por
um convite irrecusável. Era mais que isso, era uma
convocação. Eu, o beija-flor-tesoura, iria presidir a Audiência
Pública das Abelhas sobre o manejo das flores.

 Acontece que tenho muita admiração por esses insetos. As
abelhas, assim como eu, usam o néctar das flores como
alimento, também o usam para fazer o tão apreciado mel.
Além disso, coletam o pólen para alimentar suas bebês larvas.
São bichinhas trabalhadeiras e muito dedicadas, e cumprem
um papel importantíssimo na floresta.

 Naquela manhã, pouco antes do nascer do sol, eu acordei
numa batida de asa. Estava nervoso com o papel que me foi
conferido. Logo me apressei com meu café da manhã e fui
para o local da audiência.

 A elegante palmeira Juçara com seus cachos floridos, foi o
local escolhido pelas abelhas para esse dia histórico. Claro,
como elas não são bobas nem nada, aproveitariam para levar
pólen no fim da audiência.



 Ao contrário do local, que havia sido definido facilmente em
consenso, o horário da Audiência não foi para tanto, pois as
diferentes espécies de abelhas possuem hábitos bem
distintos. Por exemplo, as Mandaçaia acordam antes do sol
nascer e gostam de trabalhar bem cedo, são grandes e fortes e
até as gotas de chuva não as incomodam! Já as Jataí,
preferem o calor, gostam de trabalhar quando o sol está a pino
e ficam preguiçosas em dias frios e chuvosos. As abelhas
forasteiras, que a maioria conhece e são conhecidas por
muitos nomes: Européia, exótica, Africana, Apis…, trabalham o
dia todo! Sem contar as várias abelhas solitárias, cada uma
com suas particularidades e preferências. No fim, o horário foi
definido com algumas não muito satisfeitas, mas não havia
como agradar a todas.

 Quando eu cheguei lá, as abelhas já estavam inquietas
aguardando o início da sessão. As espécies coloniais, como as
Apis, e as sem ferrão nativas da região, como a Jataí e a
Mandaçaia, haviam mandado uma representante campeira,
pois suas rainhas estavam ocupadas trabalhando na colônia. A
maioria, no entanto, eram abelhas solitárias, e pareciam bem
preocupadas.

 - Bem-vindas à Audiência Pública das Abelhas sobre o Manejo  
das Flores – Disse eu, tentando não transparecer meu
nervosismo – É uma honra poder participar desse momento
tão importante para a história do nosso Jardim Botânico.

  Bem apressadas, as abelhas logo se organizaram sobre a
ordem das falas, sem que eu tivesse que me intrometer em
quase nada. Para manter a formalidade do evento, as abelhas
começaram se apresentando, e em seguida davam suas
queixas. A primeira foi a serena Mombucão.



 - Olá a todas aqui presentes – Começou a campeira
calmamente – Estou aqui representando minha colônia, que no
momento está bem preocupada com o futuro. Nós Mombucão,
como é comum de várias abelhas coloniais sem ferrão,
gostamos de fazer nossas casas em ocos de árvores antigas, e
ficamos bem escondidinhas para não sermos perturbadas.
Acontece que nos últimos anos nossa floresta está
diminuindo. Ouvi dizer que quem cruza os limites pode até não
voltar, pois os humanos estão colocando veneno nas plantas,
deixando as flores perigosas para quem nelas pousa. Estamos
preocupadas se a quantidade de flores aqui do Jardim
Botânico será suficiente para todas nós, abelhas, que
precisamos delas saudáveis para sobreviver.

 Em seguida, a campeira Mandaçaia se colocou ao centro para
dar seu depoimento, fazendo todas acompanharem-na com os
olhares, devido a sua beleza, como o próprio significado de seu
nome diz, ‘a vigia bonita’, ela começou sua fala toda garbosa.

 - Concordo com a Mombucão. – Afirmou a campeira
Mandaçaia – São tempos difíceis. Nós Mandaçaia, somos
conhecidas como a pedreira das abelhas, produzimos o
geoprópolis, que é uma mistura de barro com resinas extraídas
das plantas, e o utilizamos para construir nossas casas,
também em ocos de árvores. Estamos preocupadas quanto à
área disponível que teremos para extrair nosso pólen e néctar.

 - Eu sei qual o problema! – Exclamou a campeira Borá, que são
conhecidas por serem abelhas mais agressivas, apesar de
também não terem ferrão – São essas gringas aí, que nunca
sei se são da África ou Europa, que estão usando nossa mata.
Antigamente, com a mata maior, até dava para aturá-las, mas
agora com ela diminuindo fica complicado...



 - Calma lá! – Se apressou a campeira Apis – Nós não temos
culpa de estarmos aqui, quem nos trouxe foram os humanos!
Além do mais, também contribuímos com a polinização e o
desenvolvimento da floresta. Nós gostamos muito de trabalhar
e não temos problema em fazer nossos ninhos em lugares
mais expostos, pois se nos perturbam já metemos logo uma
ferroada.

 - Vocês, coloniais, estão reclamando de barriga cheia... –
Interrompeu uma das tantas abelhas solitárias que estavam
presentes – Suas casas estão com estoques de pólen e mel.
Nós, solitárias, temos de procurar alimentos todos os dias, pois
não temos grandes reservas.

 - É verdade. – Concordou outra solitária. – Além do mais,
somos a maioria aqui, muitas de nós nem são conhecidas
pelos humanos! Tem abelha solitária com ferrão, outras sem...
Podemos viver completamente sozinhas, ou construir
condomínios, mas cada Abelha com suas crias!

 Assistindo todo aquele zum-zum-zum das abelhas, eu resolvi
opinar.

 - Queridas! Não veem que não há porquê disputarem as flores?
Cada uma de vocês é importante para a saúde da floresta. Sem
contar que já ficou claro, a partir dessa reunião, que muitas
possuem hábitos distintos. Tem flor que uma prefere e a outra
nem tanto... tem horários que uma está trabalhando e a outra
descansando... suas preferências de ninho também tem lá
suas particularidades. E, apesar da competição com as
forasteiras Apis, elas também contribuem com a polinização e
com as flores que tanto amamos!



  - Tem razão, beija-flor-tesoura. – Disse a campeira Jataí, ainda
chateada de ter que sair cedo de casa – Apesar de nós, Jataí,
não sermos tão exigentes na construção de nossas casas,
podendo muitas de nós, inclusive, viver em ambientes urbanos,
nos preocupamos quanto ao bem-estar de abelhas mais
sensíveis. Pois, somos importantes umas para as outras.
Quem ajuda a floresta, ajuda a floresta inteira e todos que nela
vivem!

 A Audiência Pública foi então finalizada com um sentimento
de união entre as abelhas, e um receio quanto às atitudes dos
humanos. Eu fiquei ainda mais admirado quanto a esses
animais, muitas das coisas que ouvi não fazia ideia! Como são
diversificadas e organizadas. Foi realmente uma honra presidir
essa Assembleia!



Sabedoria do mundo sobre
quatro patas

  A mata é um lugar sagrado onde vivemos em comunhão com
a vida. Nossos ancestrais viveram e aprenderam aqui, e hoje a
floresta representa a sabedoria adquirida de gerações. No
entanto, um animal específico, conhecido como ser humano,
adoeceu. Sua doença não é como a gripe comum e passageira,
ela é mais preocupante, é a doença da alma. Embora exista
ainda alguns humanos que lutam bravamente pelo respeito ao
Sagrado, infelizmente essa doença vem se espalhando e
acometendo cada vez mais o nosso mundo, a doença da
ganância. O ser humano achou pedras preciosas, plantas que
podiam sarar feridas, aprendeu ensinamentos com os animais
e a floresta, mas ele esqueceu de respeitar seus ancestrais.
Ficaram cegos pela ganância e colocaram em risco a saúde de
nosso lar. Hoje a mata está bem menor do que antes e vários
dos bichos desapareceram ou correm sérios riscos de
desaparecer. Eu sou um desses, meu nome é Îagûara, mais
conhecida como Onça-pintada, e hoje eu vou contar para você
como nós, os seres vivos da floresta, lutamos para manter viva
e saudável nossa casa, podendo crescer e se desenvolver,
beneficiando a todos. 

 Quando a Mãe Terra precisa da nossa ajuda, é nosso dever
lutar pelo seu bem e enfrentar qualquer desafio de cuidar da
nossa floresta. Eu, a Onça-pintada, vou para as matas que
precisam de mim e visito os seres para ajudá-los a cuidar dela.
A nossa história de hoje se passa em um pedaço bem pequeno
de Mata Atlântica, chamada Mata do Krambeck, no meio da
cidade de Juiz de Fora. Quando chego no Jardim Botânico,
começo a minha visita no final da tarde e bem cautelosa para
que nenhum humano me veja. 



  Meu primeiro encontro é com nossas amigas que enfeitam de
cores e cheiros o local, as Bromélias. Quando me aproximei do
bromeliário do jardim botânico o perfume das bromélias
envolveu o ambiente. Um aroma adocicado e úmido, que logo
encheu meus pulmões com o ar vívido da floresta. A bromélia
estava majestosamente assentada na grama verde do jardim.
Era a porta-voz das bromélias do local, a maior de todas e sua
flor tombava sutilmente para a esquerda.
 — Minha estimada, Bromélia! Suas folhas abrigam uma
multidão de pequenos seres vivos. Insetos, anfíbios,
microrganismos… Um pequeno universo se mantém sob seus
cuidados.
 — Minha velha amiga Onça! É gratificante minha tarefa de
abrigar estes pequenos ecossistemas. Forneço umidade e
sombra. A água que se acumula em minhas folhas é rica em
nutrientes. Por isso eu crio o ambiente perfeito para que muita
vida se desenvolva aqui. Em troca tenho a satisfação de ver
toda essa vida palpitando bem no meio das minhas folhas.
 — Ótimo! Muito me alegra saber que tudo vai bem por aqui.
 — Nem tudo, minha amiga Onça. Nós bromélias estamos cada
vez mais ameaçadas. Aqui no Jardim estamos protegidas, mas
soube que com a destruição das florestas muitas de nós estão
desaparecendo também. É terrível, minha amiga Onça!
 — É realmente um cenário infeliz! Me pergunto quanto mais a
floresta será destruída. Se há alguma forma de reverter essa
trágica situação.

 A diminuição das florestas tem sido nosso maior problema
hoje. A mata é nossa casa. A destruição de uma parte dela
coloca em risco a vida de muitos de nós. Pensativa e receosa,
mas certa de que encontraremos uma solução para o
problema, segui minha caminhada pelo Jardim.

  Chegando perto da grande colônia de formigas, pedi para uma
das irmãs chamar sua Rainha, e então, eu perguntei:



  — Está tudo certo por aqui? Estão conseguindo folhas verdes
e sementes fartas para alimentar todas suas filhas?
A Rainha, maravilhada com a presença da onça e com brilho
nas antenas, respondeu:
 — Ah, sim, querida Onça Guardiã, com muito esforço de
minhas filhas conseguimos coletar tudo que precisarmos esse
ano.  
 — Muito bem! E precisam de alguma coisa para facilitar esse
trabalho todo?
A Rainha, muito envergonhada, olhou para um lado e para o
outro, pensou bem e disse devagar:
— Bom... Se existe algo, até existe! Veja bem, Dona Onça,
nossas trilhas são longas e difíceis de manter, sabe... Seria
muito bom, de verdade, se pudesse pedir para que os visitantes
do Jardim não pisassem em nós! Deixassem a gente seguir
nosso caminho mais tranquilamente, entende?
Rindo, respondi:
— Mas é claro! De agora em diante, os visitantes vão sempre
ter cuidado com suas filhas pequeninas! 
— Ah, muito muito muito obrigada, querida Onça!
  
 Alguns dos nossos companheiros receberam o chamado de
ajuda da Mãe Terra no Jardim Botânico para começar ajudá-lo
antes que eu, a Onça-pintada, chegasse até a floresta. Um
deles foi a falsa coral, uma cobra sem veneno que tem uma
aparência que sinaliza perigo. Para encontrar a nossa falsa
coral é preciso esperar o grande pôr do Sol no horizonte Oeste,
e esperar a Lua nascer no horizonte Leste, porque é nesse
momento que a nossa companheira sai do seu refúgio para se
alimentar. Estou caminhando pela mata a procura dela e
encontro o lagarto que me leva até ela. No caminho, o lagarto
fala sobre o primeiro encontro dele com a cobra na floresta, e  
 sem perceber chegamos ao nosso destino. Com sua barriga
cheia, a cobra acabou de saborear mais um ratinho e está
crescendo cada vez mais. Pergunto à cobra.



 — Como está sendo a vida na floresta? Você está conseguindo
controlar a população de roedores da mata? 
 A cobra que está muito animada, rapidamente responde.
— Estou adorando a nova casa e os amigos que fiz. Já
conseguimos diminuir a quantidade de roedores que estavam
invadindo os espaços dos outros animais com a ajuda das
outras cobras e serpentes no Jardim Botânico.  
 
 Fico feliz com o esforço dos nossos amigos em cuidar da
nossa terra sagrada e me despeço dos dois e sigo o meu
caminho por entre as árvores.

No meio do caminho também encontrei com um bicho-
preguiça bem familiar, o Sr. Renato. Ele acabou por se tornar,
nesses tempos, um estimado amigo em vários sentidos. Como
tem algum tempo que eu já não retorno ao Jardim Botânico,
tem muita coisa que acabou ficando fora dos eixos. Fiquei
sabendo que o Sr. Renato, junto com seus amigos, encontrou o
livro das histórias e alguns segredinhos do meu povo. De
primeira eu fiquei preocupado, porque tem muita coisa ali que
nas mãos erradas, pode ser bem perigoso,mas acho que eles
fizeram bom uso. Nesses meus passeios, vi que os dosséis
ficam cada vez mais cheios e bonitos, sem falar que tem muita
coisa crescendo aqui no chão também. Plantas novas e
saudáveis, grandes fileiras de formigas no seu incansável
trabalho. Um sinal do ótimo trabalho que o Renato fez. Eu
ainda lembro da sua bisavó, que correu, no ritmo dela, esse
território todo junto com os povos indígenas da região mesmo.
A amizade entre humanos e animais, especialmente as
preguiças já vem de longa data e acho que ainda vai durar
bastante.
 - Renato, agora com o livro e sabendo desse monte de coisa,
que tal assumir o meu posto?
Melhor não Îagûara, dá muito trabalho! Mas precisando de
ajuda, é só olhar pra copa de uma árvore que você me
encontra.



  Depois do meu último encontro, em um de meus primeiros
passeios noturnos pelo Jardim Botânico, encontrei um sujeito
que não gosta muito da luz do dia, quase um vampiro… um
morcego na verdade! Era um morcego-borboleta-avermelhado
(Myotis ruber) chamado Morfeu, um cara inteligente e bem
tímido, mas logo ficamos amigos. O morcego então, me contou
como é a vida noturna da floresta aqui do Jardim Botânico,
diferente do que se vê durante o dia. E eu, interessada, fui logo
querendo saber um pouco mais sobre ele também, de que se
alimenta, onde vive.. afinal ele é um mamífero como eu! Mas
voa, dá pra acreditar? Os morcegos são os únicos mamíferos
que voam, e a partir daí já fiquei intrigada para saber um pouco
mais sobre esses animais tão interessantes. Foi então que
perguntei pra ele:

- Por que não te vejo quando está sol?

- A verdade é que eu não suporto a luz do dia, a claridade… Sou
um sujeito noturno mesmo! Me chamam até de preguiçoso
porque eu fico o dia inteiro dormindo! Mas a escuridão da noite
é o meu lugar, quando eu saio pra comer e dar uma volta. De
dia, ninguém me vê, fico bem escondido nos troncos das
árvores, telhas e naquela construção pra ninguém me
incomodar, mas a noite eu saio pra fazer a festa! 

- Mas como você consegue enxergar bem nessa escuridão
toda?

- Ah, ao contrário do que muitos pensam, eu tenho uma visão
excelente, enxergo até com o ouvido! Brincadeiras à parte, eu
conto com a ajuda da minha ótima audição que permite que eu
me localize pela floresta a partir dos ruídos que eu faço. Essa
estratégia se chama ecolocalização e funciona como se fosse
um radar. Maneiro né?



 
- É que facilita muito na hora de voar, eu me desprendo e já
começo a bater as asas rapidamente. 
- É cada bicho interessante que encontro por aqui, estou
adorando esse Jardim Botânico! Como você contribui para a
conservação desse lugar? Nós animais temos um importante
papel no cuidado e proteção das nossas amadas matas e
florestas. 
- Nem todos sabem, mas muitos de nós morcegos são
importantes polinizadores! Quando se alimentam do pólen das
flores, eles ficam grudados no pêlo e saem por aí de flor em
flor espalhando. Também tem os que gostam de comer muitas
frutas e assim espalham as sementes, dando origem a
diversas novas plantas, inclusive em regiões desmatadas.
Além dessa dieta especial, também tem os que se alimentam
de outros animais como insetos diversos - como eu -, sapos e
até peixes, fazendo o controle natural da quantidade desses
indivíduos! Ah, e não vamos esquecer das famosas, embora
sejam poucas espécies, que sugam o sangue de outros
animais, os chamados morcegos-vampiros. 

 Esse foi apenas um trecho das longas conversas que tivemos
naquela noite. Foi tão legal aprender um pouco mais sobre o
meu mais novo amigo! Espero encontrá-lo mais vezes durante
meus passeios de madrugada pela mata. 

 De certo não me canso fácil, se tem uma coisa que gosto de
fazer é caminhar. Quando já estava quase amanhecendo, uma
pequenina muito linda me chamou atenção, uma campeira
Mandaçaia, abelha nativa sem ferrão que vive por aqui no
Jardim Botânico. 
 - Ei, vigia, vejo que já está iniciando os trabalhos do dia - disse
eu, tentando chamar atenção da abelhinha. 
 -Olá, dona Onça! - Respondeu a abelha se movimentando
habilidosamente ao meu encontro - Soubemos que estaria
mesmo pelas redondezas, quer que eu chame a rainha?



 - Não há necessidade, pequenina. - Afirmei ainda admirando
sua beleza. - Sei que o que uma abelha sabe, todas da colônia
acabam sabendo. Além do mais, a rainha deve estar ocupada
cuidando de suas irmãs. 
 - Isso é verdade, há sempre muito trabalho a ser feito. - Disse
ela, agora um pouco inquieta, talvez por lembrar de suas
tarefas - Falando nisso, estamos muito preocupadas quanto ao
tamanho da mata que vem diminuindo, e a disponibilidade de
flores. Somos muitas espécies de abelhas vivendo no Jardim e
precisamos delas saudáveis para nossa sobrevivência.
 - Entendo suas queixas, querida. - Afirmei tentando achar
alguma solução. - Sei que vocês são todas muito empenhadas
no trabalho e tem o respeito de toda a mata por contribuir
grandiosamente pelo bem estar dela. Como bem organizadas
que são, talvez vocês possam promover um encontro, junto
aos espíritos dos ancestrais, para buscarem uma solução.
 - Um encontro não é má ideia - Respondeu a pequena. -
Imagine só, todas as espécies de abelha da floresta reunidas
em um evento! Terá de ser algo formal pela singularidade da
ocasião. Uma Audiência Pública das Abelhas!
 Apressadamente a pequenina se pôs a voar.
 - Em nome da Colônia Mandaçaia, agradecemos o conselho,
dona Onça. - Continuou a abelha - Agora preciso ir, haverá
muito trabalho para organizarmos tal evento. 

 Acenei com a cabeça e desejei luz em seus caminhos. 

Com o findar da noite também finalizo minha caminhada pelo
Jardim Botânico. Vejo que muitos dos problemas daqui são
consequências da alma adoecida dos humanos. Essa tal de
ganância penetra nas veias e artérias de suas vítimas,
tornando-os escravos de suas próprias ilusões de riqueza e
poder, e assim, perturbam os espíritos adormecidos na Mãe
Terra.



 Em consequência disso, trazem dor e sofrimento, como as
mudanças climáticas, epidemias e pandemias. O ser humano
tem colhido o que plantou, e caso não achem a cura da
ganância, essa colheita está longe de chegar ao fim, e todos
nós iremos pagar.

Fim



Nossos companheiros

Espécie:  Heliconia
psittacorum

 
Nome popular: Helicônia-

papagaio

Espécie:  Camponotus crassus
 

Nome popular:  Formiga



Nossos companheiros

Espécie:  Simophis
rhinostoma

 
Nome popular:  Falsa-

coral

Espécie:  Tropidurus
torquatus

 
Nome popular:

Calango, Calango-da-
pedra



Nossos companheiros

Espécie:  Bradypus
variegatus

 
Nome popular: 
 Bicho-preguiça

Espécie:  Myotis ruber
 

Nome popular:  
 Morcego-borboleta-

avermelhado



Nossos companheiros

Espécie:  Melipona
quadrifasciata

 
Nome popular: 

 Mandaçaias

Espécie:  Panthera
onca

 
Nome popular:   Onça

pintada



Crescemos e aprendemos, mas esquecemos de nos juntar ao
que nos dá vida e ao que possibilita a existência dela, a nossa
Sagrada Mãe Terra. 

Memórias despertas com os cheiros das gotas da chuva
quando caem na terra seca, o arranhar da grama na sola dos
pés, o frescor das matas. Tudo isso só existe porque os seres
da florestas trabalham em conjunto, seja eles os animais que
são tão grandes quanto se pode ver quanto àqueles tão
pequeninos que precisamos imaginar a sua forma e suas
cores.

Os Contos e Cantos da Floresta nos mostra as histórias
escondidas da mata, a fraternidade e a união dos seres que
zelam pela saúde do lar e por sua sobrevivência, contribuindo
com todos.

Tente experimentar as sensações que o Jardim Botânico tem a
nos oferecer, devolva a ele e ao mundo as boa energias que ele
lhe proporcionou, com carinho e fraternidade. 


