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Editorial
De OlhO Na ciDaDe

a edição de outubro da Revista 
da concessionária ecoponte convida 
todos para conhecer o maior aquário 
marinho da américa do Sul, o aquaRio. 
com mais de quatro milhões de litros 
d’água e cerca de três mil animais, 
o aquário marinho do Rio de Janeiro 
abriu as portas em novembro e, desde 
então, encanta milhares de turistas e 
moradores do Grande Rio.

 O leitor também ficará por dentro 
do Dia Nacional de Urubuzar. a data 
é voltada para a conscientização da 
população sobre o atropelamento de 
animais silvestres em rodovias.

 Outro destaque da edição é o 
Mercado São Pedro, considerado patri-
mônio de Niterói e um dos principais 
entrepostos de pescados do País. O 
Mercado de Peixe, como é conhecido, 

vende diversos peixes e frutos do mar, 
além de contar com bares e restau-
rantes que são considerados ótimas 
pedidas para o almoço na cidade.

 afim de passar a virada do ano 
em Niterói? a Revista traz dicas da 
principal festa de réveillon da cidade, 
na Praia de icaraí. com show da banda 
capital inicial, o evento promete rece-
ber de braços abertos o ano de 2017.
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Desfile Solidário 2016
Desfile para ajudar a Instituição 
Amigos da Infância com câncer 
(Amicca) contou com a parceria 

da Ecoponte

3Aceleradas

UTILIDADE PÚBLICA

Ouvidoria  ANTT: 166
Polícia  Rodoviária  Federal: 199

Corpo de Bombeiros: 193
DNIT:  0800 611 535 

Para mais informações sobre 
as turmas gratuitas de aPh, 
busque diretamente no site da 
ecoponte (www.ecoponte.
com.br) ou com a Ouvidoria, 
por meio do telefone 0800 77 
76683 ou e-mail ouvidoria@
ecoponte.com.br.

a ecoponte está com vagas 
abertas para profissionais com 
necessidades especiais. Quem 
quiser participar do processo 
seletivo deve enviar o currículo 
para selecao@ecoponte.com.br. 

Cursos de Atendimento
Pré-Hospitalar

Faça parte
de nossa equipe
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Resolução nº 2.294 da Agência 
Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT) restringe o tráfego 
de veículos de carga na Ponte Rio 
-Niterói, de acordo com a quanti-
dade de eixos. Caminhões “toco” 
(dois eixos) estão proibidos de 
passar pela Ponte das 4h às 10h da 
manhã, somente no sentido Rio de 
Janeiro, de segunda a sexta-feira 
(em dias úteis). No sentido Niterói 
não há restrição de horário para 
passagem. Já os “trucados” (três 
ou mais eixos) n    a da semana, 
independentemente da carga ou 
da suspensão de um dos eixos.

Caminhões

Para doar sangue e ajudar a salvar vidas:
- pesar mais de 50 kg, estar em boas condições 
de saúde; - não ingerir comidas gordurosas 
quatro horas antes da doação (não é necessário 
jejum); - não consumir bebidas alcoólicas doze 
horas antes da ação; - ter dormido pelo menos 
seis horas na noite anterior da doação.
O Hemorio funciona todos os dias (incluindo 
feriados), das 7h às 18h. Para mais informações, 
ligue para o Disque-Sangue (0800  282 0708), 
com atendimento de segunda à sexta, das 8h às 
16h. O canal é voltado para o esclarecer dúvidas 
e informar os locais de doação.

Doe sangue, salve vidas
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> Túnel de acrílico com peixes nadando ao redor do visitante

aquaRio

4 Milhões de litros
de água salgada

26,000 m²
Divididos em cinco andares

350 Espécies
diferentes

28 Tanques



N a chegada ao AquaRio, 
maior aquário da América 
do Sul, o visitante se depa-

ra com uma ossada de 13 metros da 
baleia jubarte, encalhada em 2014 na 
Praia da Macuma, no Rio de Janeiro. 
Tratada por mais de dois anos, esta 
é as boas-vindas aos visitantes do 
AquaRio. Com mais de quatro mi-
lhões de litros de água salgada e 
inaugurado em novembro deste ano, 
o AquaRio leva os visitantes a uma 
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> No aquaRio é comum presenciar mergulhadores e animais marinhos no mesmo tanque

5Capa

aquaRio
viagem ao fundo do mar.

Criado pelo biólogo marinho Mar-
celo Szpilman, o AquaRio possui 26 
mil metros quadrados divididos em 
cinco andares. Com 28 tanques, é pos-
sível conhecer espécies da costa bra-
sileira, do Caribe e do Indo-Pacífico, 
totalizando três mil animais de 350 
espécies diferentes.

Com luz de baixa intensidade, a 
sensação de estar no fundo do mar vai 
se tornando cada vez mais real, com a 

chegada na principal atração do espa-
ço, o Tanque Oceânico. O local possui 
grande arquibancada para os visitan-
tes apreciarem com total conforto os 
animais, seguindo de um túnel com 
três milhões de litros de água e sete 
metros de profundidade. O espaço 
abriga os animais mais perigosos do 
Aquário, como o tubarão lambaru, 
que chega a quatro metros de com-
primentos e a pesar 400 kg.

Maior aquário da América do Sul é carioca
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Continuando o passeio pelos corre-
dores, dezenas de cardumes nadam ao 
redor do visitante, através de um globo 
de acrílico transparente. Os tanques de 
toque são outra atração de interação do 
AquaRio, que permitem o contato físico 
com as espécies. Todos os tanques con-
tam com telas de LED informativas, que 
transmitem dados sobre as espécies e 
habitats.

Além das atividades diretas com os 
animais, o AquaRio conta com o Museu 
de Ciências, que traz exposições de te-
mas relacionados ao ambiente marinho 
e aquático, e o Peixe Virtual, que convida 
os visitantes a criarem seu companheiro 
de passeio. O animal online acompanha 
o visitante durante toda a viagem pelos 
corredores do Aquário, e em todas as ve-
zes que voltar ao local. Tanque

aTRaÇÃO De iNTeRaÇÃO

>  Todos os tanques do aquário possuem leDS informativos

O AquaRio conta com área 
gourmet e diversas opções 

gastronômicas

O visitante também encontra
no Aquário uma cafeteria

Tem ainda a loja de souvenir de 420 metros em formato de baleia.
Na loja, o visitante pode comprar artigos como camisetas, bonés, canetas,

e pelúcias, desenvolvidas especialmente para o AquaRio



7Capa

Toquede
Fo

to
: A

le
xa

n
dr

e 
M

ac
ie

ir
a

INGRESSO E PASSAPORTE DISPONÍVEIS NO SITE E NA BILHETERIA LOCAL

www.aquario.rio/ingressos

ABERTO TODOS OS DIAS  •  Das 10h ás 18h
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COMO CHEGAR:

No Porto Maravilha, junto a outros equipamentos como o Museu de Arte do Rio e o Museu do 
Amanhã, o AquaRio situa-se, de um lado, na Via Binário (logo após a saída do túnel Rio 450) 
e, do outro, no final da Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, bem em frente aos Armazéns 7 e 8, e 
ao lado da praça Muhammad Ali.

Missão

Atividades Extras

EspéciesO Aquário Marinho do Rio de Janeiro tem como obje-
tivo ser um equipamento moderno de educação, pes-
quisa, conservação, lazer, entretenimento e cultura. 
Em parceria com o departamento de biologia marinha 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), es-
tudantes e estagiários do AquaRio terão um novo lugar 
para pesquisas. A responsabilidade com o meio am-
biente é uma preocupação do AquaRio, por isso todos 
os animais em exposição nos aquários obedecem à 
legislação vigente e os controles do Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea) e Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Previstas para o início de 2017, o AquaRio contará com atividades extras. Cobradas à parte, será possível visitar os bas-
tidores do Aquário, e conhecer as estruturas e os funcionários. Outra novidade será a possibilidade de dormir com os 
tubarões. Crianças a partir de seis anos, acompanhadas do responsável, poderão passar uma noite dentro do túnel que 
leva ao Tanque Oceânico, e ganharão lanche, café da manhã, colchões, cobertas e travesseiros. A última atração prevista 
é o mergulho no maior tanque do AquaRio

Dentre os espécimes que ‘habitam’ o AquaRio, os destaques são:

Linguado-preto, moréia-verde, salema, cavalo-marinho, maria da 
toca, xerelete, tubarão-bambu, palhaço ocellaris, tubarão galha-
-branca-de-recife, tubarão galha-preta-de-recife, garoupa-verda-
deira, sargento, borboleta-listrado, blue tang, pampo-verdadeiro, 
bonito-pintado, enxada, jaguariça, lambaru, mangona, olhete, raia-
-prego-lixa, xerelete, e o bijupirá.
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Legião da Boa Vontade realiza
campanha para arrecadação 

de alimentos
Instituição pede ajuda para campanha de Natal

A Campanha “Natal Permanente da LBV - Jesus, 
o Pão Nosso de cada dia!”, visa beneficiar mi-
lhares de famílias que se encontram em vul-

nerabilidade social, e com isso promove todos os anos 
a entrega de cestas de alimentos para os atendidos da 
Instituição. Este ano serão mais de 50 mil famílias ampa-
radas, em todo o País, e com a certeza de um Natal mais 
digno e feliz.

A iniciativa visa arrecadar mais de 900 toneladas de 
alimentos não perecíveis e cada cesta contém itens bá-
sicos como: arroz, feijão, açúcar, macarrão, mistura para 
bolo, farinha de trigo, fubá, goiabada, óleo, entre outros.

Diversos artistas, esportistas e personalidades estão 
fazendo parte do Time da Solidariedade da LBV, vestindo 
a camisa que incentiva a população a colaborar com a 
campanha. Confira os postos de coleta onde você pode 
fazer suas doações.
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> instituição pede ajuda para um Natal digno e feliz

Postos de coleta:

Belford Roxo: Centro Comuni-
tário de Assistência Social: Av. 
Retiro da Imprensa, 467 – Centro. 
Tel.:(21)2761-0729

Niterói: Centro Comunitário de 
Assistência Social: Alameda São 
Boaventura, 474 – Fonseca. Tel.:(21) 
3628-8660

São Gonçalo: Centro Comunitá-
rio de Assistência Social: Rua Cel. 
Moreira César, 160 – Zé Garoto

Cabo Frio: Centro Comunitário 
de Assistência Social: Av. Joaquim 
Nogueira, 772 – São Cristóvão. Tel.: 
(22) 2648-9000

Nova Friburgo: Centro Comu-
nitário de Assistência Social: Rua 
Júlio Antonio Thurler, 04, Olaria. 
Tel.: (22) 2522-5078

Del Castilho/RJ: Centro Educa-
cional José de Paiva Netto: Av. Dom 
Hélder Câmara, 3059. Tel.: (21) 
3297-7100

Maricá: Centro Comunitário de 
Assistência Social: Av. Francisco 
Sabino da Costa, 355 – Centro. Tel.: 
(21) 2634-2027

Petrópolis: Centro Comunitário
de Assistência Social: Rua Luiz Pel-
legrini, 128 – Cascatinha. Tel.:(24) 
2233-1400

Volta Redonda: Lar Vovó Ássima 
e Vovô Elias Zarur para Terceira 
Idade: Av. Nossa Senhora do Am-
paro, 5079 – Santa Rita do Zarur. 
Tel.: (24) 3344-2100

Por Legião da Boa Vontade
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> >ambientalistas realizam blitz educativa na Serrinha No Parque da cidade foram realizadas 
atividades para o público infantil

Dia Nacional de Urubuzar
Cidade entra na luta pela redução de atropelamentos de animais silvestres

N o início de dezembro, Nite-
rói entrou na luta pela re-
dução de atropelamentos 

de animais em rodovias, através do 
Dia Nacional de Urubuzar. Com ações 
em toda a cidade, o objetivo foi sensi-
bilizar e esclarecer a população sobre 
atitudes que podem ser adotadas pela 
redução dos atropelamentos de ani-
mais silvestres.

Em parceria com o Centro Brasi-
leiro de Estudos em Ecologia de Es-
tradas (CBEE), e o curso e pós-gradu-
ação em Engenharia de Biossistemas 
da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), a Prefeitura de Niterói reali-
zou atividades na Estrada da Serri-
nha, que liga Itaipu à Itaipuaçu (nas 

dependências do Parque Estadual da 
Serra da Tiririca), e no Parque da Ci-
dade, em São Francisco.

Na Serrinha, devido aos atropela-
mentos frequentes de animais silves-
tres, foi realizada uma blitz educativa 
em motoristas e visitantes da trilha do 
Alto Mourão. Já no Parque da Cidade, 
as atividades foram voltadas ao pú-
blico infanto-juvenil, com atividades 
como preparação de origamis, pas-
seios guiados, dinâmicas de grupo e 
jogos. O local também contou com a 
apresentação de vídeo produzido por 
alunos do curso de ciências biológicas 
da UFF. 

Além das ações de conscientiza-
ção no Dia Nacional de Urubuzar, o 

CBEE criou o Sistema Urubu Mobile, 
que funciona durante todo o ano. No 
aplicativo qualquer pessoa pode se 
tornar um colaborador do Centro de 
Estudos, pois o material enviado é 
avaliado por equipes de pesquisado-
res de todo o País. O projeto tem como 
objetivo estudar locais com o maior 
número de incidentes, em busca da 
redução de ocorrências.

Dividido em quatro partes, o Sis-
tema disponibiliza uma plataforma 
online para envio de imagens (Urubu 
Mobile), um banco de dados sobre a 
fauna brasileira e os atropelamentos 
(Urubu Web), e um mapa interativo 
com todos os casos enviados ao apli-
cativo (Urubu Map).
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VOCÊ SABIA?

Você sabia que, a cada ano, cerca de 450 milhões de animais silvestres são atropelados nas 
estradas do Brasil? Segundo o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, 90% dos 
animais são de pequeno porte (aves, sapos e cobras), seguidos pelos de médio porte (gambás, 
lebres e macacos) e os de grande porte (onça, antas e capivaras).

O Sistema Urubu é disponível 
gratuitamente para as plata-
formas android e iOS

O Dia Nacional de Urubuzar acontece em âmbito nacional, e é considerado
a maior campanha de preservação dos animais silvestres.

Facebook: www.facebook.com/cbee.ufla

Para mais informações, acesse:

cbee.ufla.br/portal
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12 Cidade

Frutos
do mar

para todos 
os gostos

Com peixes frescos, o local é um dos principais
entrepostos de pescados do País

O Mercado São Pedro, mais co-
nhecido como Mercado de 
Peixe entre os niteroienses, 

se tornou referência quando o assunto 
é frutos do mar. Criado no século XIX, 
o local recebe pessoas de Niterói e de 
outras partes da cidade, atraídas pela 
qualidade e preços dos pescados.

No início do funcionamento, o 
Mercado era localizado na Rua Vis-
conde do Rio Branco (onde atualmen-
te funciona o shopping Bay Market), 
chamada na época de Rua da Praia. 
Nos anos 70, o prédio foi desativado, 
o que ocasionou a mudança de local 
para a Ponta D´Areia, onde está locali-
zado desde 1973. No dia de inaugura-
ção, 29 de junho, é comemorado o dia 
de São Pedro, padroeiro dos pescado-
res e peixeiros.

O local é um patrimônio de Nite-
rói e sua história ultrapassa gerações. 
Esse é o caso do administrador Mario 
Marcelo Manarino, da peixaria Bela 
Sereia, um dos 40 boxes do mercado. 
O pai de Mario é um dos sócios fun-
dadores do atual mercado e passou 
a paixão do negócio para toda a sua 
família. “Eu e meus irmãos vivencia-

SERVIÇO:

• Avenida Visconde
do Rio Branco, 55 –

Ponta D’Areia - Niterói
 

• Funcionamento: de 
terça a sábado, das 6h às 

15h. Domingos:
6h às 14h

mos essa realidade desde cedo, tivemos 
a oportunidade de fazer curso superior, e 
não deixamos de trabalhar no negócio da 
família, que já está na segunda geração”.

É no primeiro andar que funcionam os 
boxes de peixes e frutos do mar frescos, 
do litoral brasileiro, além de pescados de 
outros países, e também uma loja de tem-
peros. No segundo andar ficam os bares e 
restaurante que servem produtos frescos, 
que podem ser do cardápio ou comprados 
pelos clientes nas bancas: a prática faz 
muito sucesso entre os frequentadores, 
que podem comprar o peixe e pagar uma 
taxa para o restaurante preparar e comer 
ali mesmo.

O local também é frequentado cons-
tantemente por donos e administradores 
de restaurantes, renomados chefs de co-
zinha do Rio de Janeiro e de outras regi-
ões do Brasil, que consideram o Mercado 
de Peixe como um dos melhores entre-
postos do País para a compra de pesca-
dos. Diariamente cerca de oito toneladas 
de pescado são comercializadas no local 
e, mensalmente, 50 mil pessoas circulam 
pelos seus corredores. No período da Se-
mana Santa, as vendas (e os preços) so-
bem consideravelmente.
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Os boxes com opções de peixes, moluscos e crustáceos

criado no século XiX o Mercado de Peixe recebe 
pessoas da cidade e regiões vizinhas

O segundo andar conta com diversos restaurantes
de frutos do mar
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14 Entretenimento

Niterói e os preparativos
para o réveillon

Banda Capital Inicial será a grande atração da noite

N iterói está se preparando 
para a principal festa de Ré-
veillon da cidade: a da Praia 

de Icaraí. O palco ficará na altura da 
Rua Belisário Augusto e telões serão 
instalados ao longo da praia, para que 
todos possam assistir ao evento. A no-
vidade para 2016 é o show da banda 
de rock Capital Inicial, que se apre-
sentará em um palco com uma passa-
rela acoplada, o que vai permitir maior 
interação do público com os artistas.

A festa também vai contar com a 
participação de bandas niteroienses, 
como Bow Bow Cogumelo, Melim e 
o sertanejo João Gabriel. A diversi-
dade nos estilos musicais é o grande 
diferencial para agradar a todo o pú-
blico, garante o presidente da Neltur 
(Niterói Empresa de Lazer e Turismo) 
José Haddad: “Buscamos prestigiar 
artistas do município, e este ano não 
será diferente.  Precisamos aproveitar 
o réveillon de Niterói para promover 

bandas da cidade”.
A expectativa é que cerca de 400 

mil pessoas participem da festa, e 
para isso a segurança será reforçada 
com a contratação de 60 seguranças, 
além da utilização da unidade móvel 
do Centro Integrado de Segurança 
Pública (Cisp), ônibus equipado com 
sete câmeras de monitoramento com 
alta capacidade de alcance.

Capital Inicial
Bow Bow Cogumelo

Melim JOÃO GABRIEL
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#VIAJECOMAGENTE
aqui você acha as melhores paisagens do Sul e Sudeste
do país. Marque #viajecomagente ou #vcg em suas fotos.
compartilharemos os clicks mais incríveis! 

> Rio de Janeiro - RJ (@thelifeofisa)

> Vale do Paraiba - SP (@bemviajado)

> Parque das aves - PR (@omundoaonossomodo)

> Macaé - RJ (@aventuras.vr) > Paraty - RJ (@viagemnapontadolapis)

Quem sabe a sua foto não 
entra na próxima edição
da Revista Ecoponte?!

eNVie SUa FOTO
e ViaJe cOM a GeNTe.

PARTICIPE!
> Praia do Tombo - SP (@viajecomagente)

Universidade do Paraná - PR (@osviajantes)> Vale do Paraiba - SP (@bemviajado)>

Visite nossa Fanpage | facebook.com/ecorodoviassemacidentes




