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O Mico-leão-dourado e a Reserva Biológica União
Era uma Vez, um livro sem história.
- Onde está a história? Quem pegou? Foi você? Foi você?
- Não tem história, não tem vida, não é?
- Vamos construir essa história juntos?
Certo dia, a Mãe Natureza olhando para o Planeta Terra, pensou, pensou e sentia que faltava algo para
tornar a paisagem melhor. Então decidiu criar uma floresta as margens do Oceano Atlântico, na América
do Sul, sabe, desde a beira da praia até as montanhas. Essa floresta foi chamada de Mata Atlântica.
Então a mãe natureza contemplou a floresta e achou que era uma floresta muito grande, pensou,
pensou e decidiu criar uns animais para a mata ficar completa. Criou vários animais, como tamanduá,
preguiça-de-coleira, gambá, ouriço-caixeiro, onça parda, muitos pássaros, insetos e muitos macacos,
entre eles os micos-leões. A Mãe Natureza ficou feliz e foi descansar. Mas o tempo passou e essa linda
floresta foi descoberta pelos colonizadores, que passaram a extrair produtos como pau-brasil e a levar
os nossos animais para fora do Brasil.
O tempo passou, a nossa população cresceu, cresceu e muitas pessoas passaram a construir cidades e
casas próximos as praias. Esse crescimento gerou desmatamento, criação de áreas de pastos e plantios
de produtos alimentícios (cana, café, milho, mandioca), e os animais foram perdendo suas casas e
ficando, as vezes, isolados em pequeninos pedaços de floresta, sem alimento e sem os demais animais.
Alguns animais ficaram tão, tão sem casa que quase desapareceram. Vocês conhecem algum animal
assim, que passou por isso? Um exemplo é a preguiça-de-coleira e o mico-leão-dourado.
Então a Mãe Natureza observando que já existiam animais correndo risco e a floresta continuava a
desaparecer resolveu convocar um grupo de cientistas para ajudar a resolver os problemas. Os cientistas
se reuniram e pensaram, estudaram e perceberam que o mico-leão-dourado é um animal que só existe
nas matas de baixada costeira do Estado do Rio de Janeiro, especificamente nos municípios de Casimiro
de Abreu, Rio das Ostras, Silva Jardim, Rio Bonito, Saquarema, Araruama, Cabo Frio e Armação de
Búzios. A Mãe Natureza estava alegre, mais tudo isso era muito pouco para salvar uma espécie de
primata tão importante, que ajuda na dispersão das sementes. Então, a Mãe Natureza convocou os
pesquisadores para procurar pelos micos-leões em cada fragmento de mata desde o sul do Espírito
Santo até Jacarepaguá no Rio de Janeiro. Nessa procura encontraram um grande fragmento, onde não
tinha o mico, e por que não tinha mico nesse lugar? Então os pesquisadores pensaram, pensaram, e
decidiram pegar os micos que estavam vivendo em matas pequenas e levar para esse grande fragmento,
chamado de Fazenda União. Levaram 42 micos e passaram a acompanhar para saber como eles iram
sobreviver, se a mata tinha comida, se havia local para eles dormirem, enfim, se eles iriam sobreviver na
nova mata. Essa nova mata pertencia a Rede Ferroviária Federal e foi colocada a venda em 1996. Após
grandes esforços criou-se a Reserva Biológica União, em 1998, especialmente para proteger uma
população de micos-leões-dourados. Com tantos esforços para salvar a espécie da extinção, o micoleão-dourado encontra-se em melhor situação hoje, mais inda assim precisamos continuar trabalhando
para a manutenção das florestas.
Hoje, na Reserva Biológica União existem mais de 350 micos, tem uma trilha adaptada para receber
pessoas com deficiência e você pode agendar uma visita e conhecer um pedaçinho dessa EXUBERANTE
MATA ATLÂNTICA.
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JOÃO, O MICO-LEÃO E A RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO

Mãe Natureza: Olá amiguinhos, eu sou a Mãe Natureza e vim contar para vocês, junto com meu amigo João, a
história de um lindo passeio que fiz pelo reino da Mata Atlântica. Sabe onde fica essa mata? No interior do
Estado do Rio de Janeiro. Vocês conhecem o João? O João é um Mico-Leão! Vem cá João conversar com essa
criançada bonita. Eles precisam conhecer a nossa história!
João: Olá pessoal, sou o João, o Mico-Leão... não sou cinza, nem marrom e nem preto, sou Dourado, Dourado! E
por isso me chamam de Mico-Leão-Dourado.
Mãe Natureza: Isso mesmo gente ele é dourado, dourado e durante muito tempo foi criticamente ameaçado de
extinção e quase sumiu de nossa floresta. Já pensou se isso acontecesse? Coitadinho dele!
João: Coitadinho de mim, eu tão lindo, diferente, charmoso e modesto não podia deixar de ser visto por vocês!
Mãe Natureza: Modesto? Deixa isso quieto, né João? (risos) Vamos contar então a história?
João: Ah é, a história, estava tão distraído falando da minha modesta beleza que já ia esquecendo a história!
(risos). Mãe Natureza deixa que eu conto e vai lá para atrás ajudar o pessoal ok! Daqui a pouco você volta, vou
precisar de uma mãozinha! (risos)
Certo dia passeando pela floresta, observei vários amiguinhos ao meu redor, o tamanduá, o esquilo, a capivara, os
irmãos micos e muitos outros animais, tudo muito preservado e bonito. Passou um tempo e voltei a passear pelo
mesmo lugar e encontrei com minha amiga Iara a Capivara chorando sem parar e perguntei: O que aconteceu
Iara?
Iara a Capivara: Vamos morrer por que o homem esta destruindo a floresta!
João: O que fez o homem?
Iara a Capivara: Lembra-se daquela floresta que tinha ali? O homem plantou e acabou!
Lembra-se daquela outra ali? O homem construiu cidades e acabou!
E aquela ali onde você mora, você lembra?
João: Lembro sim, está bem ali!
Iara a Capivara: Não esta mais, por que o homem acabou de destruir e virou pasto! Você come capim João!?
João: Eu não! Minha floresta está acabando! Minha família está ficando isolada! Vamos morrer, vamos ser
extintos, preciso fazer algo, estamos ameaçados!
Mãe Natureza: É pessoal, João e Iara começaram a chorar por que viram que uma floresta isolada e pequenina
não seria o suficiente para eles. Vendo tanta tristeza e chororô, resolvi pedir a ajuda de uma galera muito
especial! Chega para cá Sandro, Cecília e Paula!
Sandro: Olá pessoal, eu sou o Sandro! Vocês sabem o que podemos fazer para salvar o mico-leão-dourado da
extinção? Você sabe Cecília?
Cecília: Eu sei Sandro, eu sei! Primeiro, vamos fazer um levantamento para saber em que lugares das matas os
micos-leões-dourados ainda sobrevivem, não é Paula?
Paula: Sim. Nós vamos pesquisar indo nos pedaços de mata onde eles deveriam existir!
Mãe Natureza: Os cientistas foram pesquisar nas matas desde a cidade do Rio de Janeiro até o Espírito Santos e
concluíram que o mico-leão-dourado é um animal que só existe nas florestas perto do mar no Estado do Rio de
Janeiro, especificamente nos municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Silva Jardim, Rio Bonito,
Saquarema, Araruama, Cabo Frio e Búzios.
João: Estou muito feliz por ainda termos esperança! Ainda bem que vocês estão aqui para nos ajudar!
Mãe Natureza: Eis que surge um lugar, um grande pedaço de mata que os pesquisadores encontraram e que
havia registros de que micos já viveram por ali! Sabe aonde é esse lugar? Era a antiga Fazenda União que quando
foi descoberta pelas pesquisadoras Paula e Cecília era da Rede Ferroviária. Vendo isso elas tiveram a brilhante
ideia de levar os micos para morar lá!
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João: E sabem o que elas fizeram criançada, para nos salvar?! Elas pegaram os micos que estavam em pequenos
pedaços de florestas e levaram para este lindo lugar chamado Fazenda União. Sabe quantos vieram? 42 micos!
Além de trazer a gente para cá, elas ficaram cuidando da gente para que tudo desse certo.
Iara a Capivara: Mas, de repente, aconteceu algo que poderia acabar com a alegria dos micos. Colocaram a
Fazenda União á venda!
Mãe Natureza: Isso mesmo pessoal! Ouve um reboliço para que a venda não acontecesse! As pessoas que
queriam o bem do mico-leão e da natureza correram atrás até criarem, sabem o que?
João: A Reserva Biológica União! Ufa, que desespero! Ainda bem que conseguiram nos ajudar!
Criaram a Reserva no dia 22 de Abril de 1998, especialmente para proteger a floresta e para me proteger também
né, por que eu mereço, eu sou um macaco pequeno, lindo, diferente, charmoso e...
Mãe Natureza e Iara a Capivara: E modesto, nós sabemos!
Iara a Capivara: Mas deixando a modéstia de João de lado temos que reconhecer que se não fossem essas
pesquisadoras, o que seria dos micos-leões, não é criançada?
E vocês sabem quantos micos já tem hoje em dia na Reserva Biológica União?
João: Somos mais de 350! Nossa, que felicidade saber que não estou sozinho e que tenho bastante amigos perto
de mim! Viver isolado, sozinho deve ser horrível! Deus me livre!
Mãe Natureza: Mais ainda assim precisamos continuar preservando as florestas por que é delas que vem a água
que bebemos, o ar que respiramos e muitos outros benefícios que ajudam a gente a viver. É nela também que
vive o João e toda a família dele, além da Iara e de todos os outros animais e plantas.
Iara a Capivara: E vocês podem vim nos visitar fazendo a Trilha Interpretativa Inclusiva do Pilão, não é João!
João: Isso mesmo, aí a gente se vê de novo criançada, além de ser um belo passeio, vocês podem ver um monte
de animais. A trilha é também para pessoas com deficiência, isso quer dizer que todos vocês podem ir me visitar e
visitar a Iara! É só agendar a visita e preparar a máquina fotográfica para registrar esse exuberante pedacinho da
Mata Atlântica!
Iara a Capivara: Tchau criançada!
João: Tchau!
Mãe Natureza: E foi assim que surgiu a Reserva Biológica União e a história do João esse modesto Mico Leão!
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