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Editorial
Pensando no Futuro 

Esta edição da Revista Ecoponte 
mostra o trabalho do defensor da 
ecologia, Luiz Gonzaga Allochio, o 
“guardião da natureza”. Conhecido 
por recompor os manguezais de 
Niterói e combater o avanço dos 
aterros com o apoio de voluntários, 
Luiz realiza ações de extrema 
importância para o futuro do 
ecossistema do Parque Estadual 
da Serra da Tiririca e da Região 
Oceânica de Niterói. Exemplo 

de sustentabilidade, o guardião 
compartilha seus conhecimentos 
com estudantes dos ensinos 
fundamental, médio e superior. 
As obras a serem entregues neste 
primeiro ano de concessão também 
merecem destaque. Lamelas 
antiofuscantes, cabines mistas 
e flex, além de grades contra a 
entrada de animais, ambulantes e 
andarilhos na pista estão entre as 
melhorias que a Ecoponte entrega 

aos usuários da Ponte Rio-Niterói.
 De olho nas Olimpíadas,

a Revista mostra como foi a 
passagem da Tocha Olímpica 
na BR 101 no Espírito Santo, 
administrada pela Eco101, do 
Grupo EcoRodovias.  Outras 
rodovias do Grupo também 
receberão a Tocha, e a previsão é 
que passe na Ponte Rio-Niterói no 
início de agosto.

A Revista Ecoponte é uma publicação mensal da Concessionária Ponte Rio-Niterói S/A-Ecoponte, produzida pela Assessoria de Comunicação Empresarial, 
BR 101/RJ, trecho do Km 321,6 ao Km 334,3, Ponte Presidente Costa e Silva. CEP 24050-290, tel: 21 3478-9400. Editor e jornalista responsável: Luiz Claudio 
Costa (MTB: 016987/2003 MT). Produção de conteúdo: Camila Rodrigues, Iara Magalhães e Taynara Cristi na dos Santos. Projeto gráfi co: Órbita Comunicação. 
Editoração eletrônica: Órbita Comunicação. Foto de capa: Divulgação Ecoponte. Tiragem: 10 mil exemplares. Distribuição gratuita. O conteúdo publicado 
na Revista Ecoponte pode ser reproduzido, desde que a fonte seja devidamente citada.  
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3Aceleradas

Engenharia e
Operação juntas

na construção
da nova Praça

de Pedágio.

Resolução nº 2.294 da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) restringe o tráfego de veícu-
los de carga na Ponte Rio-Niterói, de 
acordo com a quantidade 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) não 
podem transitar na rodovia das 4h 
às 22 horas, em ambos os sentidos 
e em qualquer dia da semana, in-
dependentemente da carga ou da 
suspensão de um dos eixos.

CAMINhÕES

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

UTILIDADE PÚBLICA

Ouvidoria  ANTT: 166
Polícia  Rodoviária  Federal: 199

Corpo de Bombeiros: 193
DNIT:  0800 611 535 

01/06: Reunião do grupo de trabalho para 
elaboração do Plano Emergencial de Uso 
Público do Costão e Bananal. (manhã)
04/06: Mutirão de limpeza na Duna Grande 
com alunos da Faculdade SENAC. (manhã)
04/06: Apoio ao mutirão de limpeza
da prainha de Piratininga. (manhã)
06/06: Visita ao Córrego dos Colibris
com a UMEI Olga Benário. (manhã e tarde) 
06/06: Aula de Educação Ambiental
Curso de condutores PESET. (tarde) 
08/06: Visita técnica setor Andorinhas e 
lagunar do curso de Condutores PESET. (tarde)
09/06: Visita ao Córrego dos Colibris com 
alunos da Creche Escola Acanto. (tarde)
11/06: Mutirão de retirada de exótica
no Alto Mourão. (manhã) 

Agenda ambiental do Parque 
Estadual da Serra da Tiririca

Para mais informações:

Faça parte
de nossa equipe

/Parque Estadual da Serra da Tiririca
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O Defensor
da Natureza
 Luiz Gonzaga Allochio não fazia ideia que, um dia, seria conhecido
 na cidade como o ‘‘guardião da natureza’’.

Sábado, 9 de abril, Lagoa de Itaipu. Não eram nem 
10h da manhã, quando um grupo de voluntários 

convocado pelo professor, biólogo marinho e 
ambientalista Luiz Gonzaga Allochio se reunia na 
entrada de Itacoatiara, na Região Oceânica de 
Niterói, para uma missão pra lá de importante: 
recompor a vegetação de manguezal da Lagoa de 
Itaipu com o plantio de cerca de cinco mil mudas.
Era a segunda ação deste tipo em 2016 no local, 
com dez mil mudas plantadas.

> Em quatro anos, o ambien-
talista replantou mais de 
20 mil mudas de espécies 
nativas de manguezais.

Quando começou a recuperar os manguezais de 
Niterói, há quatro anos, Luiz Gonzaga Allochio não 
fazia ideia de que seria conhecido na cidade como 
o ‘‘guardião da natureza’’. Desde 2012, recompôs 
mais de 20 mil metros quadrados de manguezal às 
margens do Canal de Camboatá, que liga as lagoas 
de Piratininga e Itaipu. Recentemente, expandiu sua 
atuação e, a cada mês, realiza ações de refl orestamento 
de vegetação de manguezal nos entornos das duas 
lagoas e de recolhimento de lixo, em especial de 
entulho nas margens.
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No replantio de manguezal, 

Luiz criou um método para evitar 
que os caranguejos comam as 
raízes das mudas usando uma 
garrafa pet cortada pela metade, 
que garante a sobrevida da planta 
e é retirada quando cresce. Na 
ação real izada no início  de 
abril, cinquenta voluntários o 
acompanharam. Quando retornou 
ao local, em meados de maio, 
uma constatação o empolgou: 
várias mudas já estavam com 

"AléM dE vERMOS QUE é POSSÍvEl 
RECUPERAR A vEGETAÇãO NATIvA 

OUTRORA dEGRAdAdA, PERCEbEMOS 
QUE A FAUNA TAMbéM REAPARECEU".

 Luiz Gonzaga Allochio

Além das ações de reflores-
tamento, Luiz Allochio realiza 
ações de educação ambiental 
para alunos dos ensinos infantil, 
fundamental dos municípios de 
Niterói e Rio de Janeiro, e também 
para estudantes universitários. Ele 
aproveita a Serra da Tiririca para 
apresentar fauna e fl ora dos am-
bientes do Parque Estadual.

OS AlUNOS TAMbéM 
PARTICIPAM
dAS AÇÕES dE 
REFlORESTAMENTO

> As garrafas pet preservam as raízes
dos caranguejos

> Luiz Gonzaga mostra a sinalização
do manguezal, próximo ao Canal
de Camboatá

> O mangue voltou a ter população de répteis
como jacarés-do-papo-amarelo e jiboias (foto)

pequenas folhas. “Isso é muito 
animador e inspirador. Além de 
vermos que é possível recuperar 
a  vegetação nat iva outrora 
degradada, percebemos que a 
fauna também reapareceu. Já 
constatamos, além das várias 
espécies de carangueijos, jiboia, 
jacaré-de-papo-amarelo, garça 
moura, e mão pelada (mamífero 
parecido com guaxinins), dentre 
outros”, conta.
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“Somos privilegiados por termos ecossistemas 
no Parque, como marinho, restinga, mangue e Mata 
Atlântica. A garotada fica encantada com nossas aulas 
a céu aberto. Levamos na trilha do Costão, nas praias 
de Itacoatiara e Itaipu, e também na Lagoa de Itaipu. 
Procuro sempre mostrar a área degradada e os trechos 
recuperados para fecharmos o ciclo. O Parque é do 
povo, e já ouvi a garotada dizer que ir pra lá é melhor 
que jogar videogame.
Esse contato é muito importante, pois só protegemos 
aquilo que conhecemos”, conclui.

IMPORTÂNCIA PARA AS GERAÇÕES FUTURAS
Coordenador de Pesquisa, Monitoramento e Manejo 

de Ecossistemas do Parque Estadual da Serra da 
Tiririca, que abrange a Lagoa de Itaipu, Felipe Lima 
Queiroz comenta que o trabalho executado por Luiz 
Allochio ‘não tem valor e é de extrema importância 
para as gerações futuras’.

“Essa participação como cidadão não tem preço,
pois é o futuro do meio ambiente, que já foi muito 
mal tratado na região que está em jogo. Mais do 
que recuperar, o Luiz faz um belo trabalho de 
conscientização nas escolas onde leciona e na sede do 
Parque. A natureza e a sociedade agradecem”, analisa 
Felipe.

"A GAROTAdA FICA ENCANTAdA 
COM NOSSAS AUlAS A CéU 

AbERTO.  lEvAMOS NA TRIlhA 
dO COSTãO, NAS PRAIAS dE 

ITACOATIARA E ITAIPU, E TAMbéM 
NA lAGOA dE ITAIPU."  

Luiz Gonzaga Allochio

> Voluntários participam da recomposição do mangue ao fundo da Lagoa de Itaipu

> Divulgação Ecoponte

Na FANPAGE do Parque
Estadual da Serra da Tiririca os 

interessados podem conferir 
fotos e as próximas ações

do ambientalista, e também 
os cursos que a administração 

oferece, além de visitas
e reuniões. Confiram!
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A Ecoponte encerra seu primeiro ano de 
administração da Ponte Rio-Niterói com a 

entrega de mais melhorias na via. A maior intervenção 
acontece na praça de pedágio, que foi ampliada e 
conta com mais uma cabine fl ex (cobrança manual 
e automática) e mais duas mistas (carros e motos).

De olho na segurança de seus usuários, foram 

ECOPONTE COMEMORA PRIMEIRO ANO
DE CONCESSÃO COM MELHORIAS

PARA OS USUÁRIOS

> Divulgação Ecoponte
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instaladas ao longo da Ponte lamelas antiofuscantes 
na mureta divisória de pistas. Os dispositivos 
protegem a visão dos motoristas dos faróis de veículos 
que trafegam no sentido oposto. Já no trecho dos 
acessos, em Niterói, as rampas ganharam grades 
para proteger a entrada de animais, ambulantes e 
andarilhos nas pistas da Ponte. O trecho Rio, na Reta 
dos Cais, também contará com novas grades.

A Ecoponte é responsável também por outras intervenções que serão entregues
nos próximos anos, como o Mergulhão na Praça Renascença, em Niterói,
a alça de ligação da Ponte com a Linha Vermelha, e a Avenida Portuária.

NO TREChO dOS ACESSOS,
EM NITERÓI, AS RAMPAS 

GANHARAM GRAdES
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Uso correto das cabines
de cobrança automática
Os aparelhos de cobrança automática são uma boa opção
para os motoristas que pretendem passar pela praça
do pedágio da Ponte Rio-Niterói sem parar nem manusear 
dinheiro. Para o melhor uso dos tags das operadoras
de cobrança automática, a Ecoponte orienta seus usuários 
sobre o uso adequado dos dispositivos.

COMO USAR O TAG CORRETAMENTE?

>  Mantenha o aparelho válido, fi xado corretamente
no para-brisa.

>  Atualize o cadastro do veículo junto à operadora do tag.

>  Trafegue em velocidade reduzida na pista da cobrança 
automática (40 km/h).

QUEM NÃO PODE PASSAR PELA CABINE 
AUTOMÁTICA?

>  Veículos sem tag, com aparelho bloqueado ou dispositivo 
com bateria fraca.

>  Usuários que estejam com o aparelho nas mãos ou em 
qualquer outro lugar que não seja afi xado no para-brisa.

   DICAS:

>  A liberação da cancela é 
realizada para cada veículo, 
mantenha a distância entre
o carro da frente e fi que de olho 
na velocidade máxima permitida 
na pista.

>  Ao acessar a pista automática, 
o usuário deve fi car atento 
na sinalização vertical dos 
semáforos (verde ou vermelho),
a fi m de evitar colisão com a 
cancela.

>  Na troca de veículo, atualize 
seu cadastro. Não é permitido 
usar aparelho de outro carro.

As utilizações das pistas automáticas em condições inadequadas causam
bloqueios e consequentemente retenções na via.

ATENÇÃO

> Divulgação EcoPonte
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Ecoponte e Defensoria Pública
na luta pelo acesso à saúde.

Em comemoração ao Dia do Defensor Público 
(19/05), a Ecoponte, em parceria com Associação 

dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro 
(ADPERJ) e Defensoria Pública Estadual, distribuíram 
folheto explicativo na praça de pedágio da Ponte Rio-
Niterói, com dicas sobre como recorrer aos serviços 
da Defensoria. A ação fez parte da programação 
da Campanha Nacional de 2016 “Acesso à saúde: 
Garantir seu Direito é nosso maior feito”, com o 

A cidade de Niterói realiza, pela primeira vez, 
a 1° Jornada de Capacitação em Educação 

para o Trânsito para Docentes. Em parceria com 
a Ecoponte, o projeto tem como objetivo tornar 
multiplicadores cerca de 100 professores da 
Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio 
das redes públicas e privada.

A jornada irá explorar o tema trânsito através das 
diferentes disciplinas, e apresentará aos professores 
maneiras de educar crianças e adolescentes para 
hábitos e comportamentos seguros no trânsito.

A 1° Jornada acontecerá nos dias 12 de maio; 3, 9 e 
23 de junho; e 8 de julho no auditório Darcy Ribeiro 
(espaço Oswaldo Salles), na Secretaria Municipal de 

Dia Nacional
do Defensor
Público

Primeira Jornada de Capacitação em educação
para o trânsito para docentes de Niterói

> Crédito: Divulgação ADPERJ
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objetivo de chamar a atenção dos que enfrentam 
problemas do sistema de saúde.

A campanha reforça a importância da Instituição 
na área da saúde. No Rio de Janeiro, a dP é respon-
sável por 70% dos processos em tramitação na Jus-
tiça relacionados à saúde, sendo o único recurso para 
muitas pessoas que têm seus direitos negados. As 
principais reivindicações são falta de medicamen-
tos, de tratamento médico e de vagas na UTI.

Educação, Ciência e Tecnologia (Rua São Pedro - 108 
- Centro de Niterói).
Para mais informações nai.fme.niteroi@gmail.com 
e pelos telefones (21) 2719-6743/ (21) 98889-4404.
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EcoRodovias nos
Jogos Olímpicos
Quatro concessionárias do grupo
irão participar do revezamento
da Tocha Olímpica.

10 Olimpíadas

16 de maio de 2016. É dada a largada
na passagem da Tocha Olímpica pelo
grupo Ecorodovias, e a pioneira foi a
Eco 101, que recebeu na cidade de
Cachoeiro de Itapemirim (ES)
o Símbolo Olímpico. A Tocha
circulou 323 km pela BR 101
e permaneceu no estado até o dia
19, passando por mais oito cidades
capixabas: Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra,
Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus.

O revezamento da Tocha não para por aí, mais três concessionárias do grupo irão participar do percurso: 
Ecosul (RS), Ecocataratas (PR) e Ecoponte (RJ). Em solo carioca, no dia 2 de agosto, a Tocha Olímpica chega 
em Niterói onde será recebida com operação especial pela Ecoponte e passará por um dos pontos turísticos 
mais importantes da cidade, a Ponte Rio-Niterói. Saindo da Ponte o símbolo dos jogos passa por mais cinco 
cidades até chegar na capital carioca no dia 4.

Na Ponte, a Tocha 
Olímpica passará no dia 

2  de agosto 

EcoSul Ecoponte 

Eco101 

Ecocataratas
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> Comboio com a Tocha Olímpica passa pela BR 101 no ES

Mascotes da Olimpíada
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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 + incríveis! 

> Mirante de Ubatuba-SP (@viagemdigital) > Largo São Bento-SP (@ste_dpnunes) > Ilha de Vitória-ES (@celiomlopes)

> Curitiba-PR (@lucianofdm)

> Parq. Tanguá-Curitiba-PR (@albertommarques)

> São Lourenço do Sul-RS (@felipe_vitoria) > Prainha -Peruíbe-SP (Intagram vcg)

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

ENVIE SUA FOTO
E VIAJE COM A GENTE.

PARTICIPE!
> Parque Moscoso-Vitória-ES (@christiansaliro)

Visite nossa Fanpage | facebook.com/ecorodoviassemacidentes



DE UMA FÊMEA 
NASCEM 
ATÉ 200 

MOSQUITOS.
O mosquito agora transmite dengue, zika e chikungunya. 

Então, a melhor prevenção é não deixar ele nascer. 
Só vamos conseguir se cada um fizer a sua parte.

Calhas limpas, pneus sem água e abrigados da chuva

Ralos limpos e com tela

Bandejas traseiras da geladeira e do ar-condicionado limpas e sem água

Caixas d’água, cisternas, poços e galões bem vedados 

e sem água acumulada sobre a tampa

Piscinas e fontes sempre tratadas. Se não estiverem em uso, deixe sempre cobertas

Folhas das plantas sem água acumulada. Evite plantas aquáticas

Pratos de vasos de planta com areia até a borda

Deixe os vasos sanitários sem uso constante fechados

Baldes e garrafas virados com a boca pra baixo

Lonas de cobertura bem esticadas, para não formar poças

Acabe com as poças nas coberturas de prédios, lajes ou marquises

Limpe e troque diariamente bebedouros e água dos animais domésticos

Não jogue lixo em terreno baldio, valas, valetas, margem de córregos e riachos

Acabe com entulho e restos de obra acumulados

BASTAM 10 MINUTOS POR SEMANA

FEITA POR VOCÊ

Disque Dengue - 2621-0100
www.niteroi.rj.gov.br/contradengue
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BASTAM 10 MINUTOS POR SEMANA

Baixe o aplicativo SEM DENGUE
Uma parceria entre:

FEITA POR VOCÊ


