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Editorial
Ecologia em ação

A edição de maio da Revista 
Ecoponte consolida a vocação da 
concessionária para as questões 
ambientais e sustentabilidade. 
Desta vez, nosso destaque vai 
para o Parque Estadual dos Três 
Picos, que abrange os municípios 
de Cachoeiras de Macacu, Nova 
Friburgo, Teresópolis, Silva Jardim 
e Guapimirim. Maior unidade 
de conservação administrada 
p e l o  I n s t i t u t o  E s t a d u a l  d o 
Ambiente (INEA), o Parque é rico 

em biodiversidade, e conta com 
travessias, trilhas, cachoeiras, 
mirantes e um jequitibá-rosa com 
mais de mil anos. 

O leitor também ficará por dentro 
da campanha de valorização da 
vida promovida em parceria pela 
Ecoponte e a Porto Seguro. A 
campanha é apresentada por lonas 
instaladas em trechos estratégicos 
da Ponte Rio-Niterói, com alerta 
sobre o limite de velocidade na 
via (80 km/h).

De olho na cidade, apresentamos 
um incrível passeio de bicicleta 
pelas principais atrações turísticas 
de Niterói. Além disso, trouxemos 
um roteiro de festas juninas 
de Niterói e de outras cidades 
próximas.  A campanha de doação 
de leite materno do Hospital 
Universitário Antônio Pedro 
(HUAP) também foi destaque com 
todas as orientações disponíveis 
para doação.

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 Cristina dos Santos. Projeto gráfico: 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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Jornada de
capacitação

        Gerente de Atendimento   
ao Usuário da Ecoponte, 

Júlio Amorim, palestra na 1° 
Jornada de Capacitação em 

educação para o trânsito 
para docentes de Niterói.

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 
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3Aceleradas

Faça parte
de nossa equipe

Resolução nº 2.294 da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) restringe o tráfego de veí-
culos 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 

CAMINHÕES
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 se-
mana, independentemente da carga 
ou da suspensão de um dos eixos.
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Três Picos e o milenar
jequitibá-rosa
As principais atrações oferecidas no parque são as trilhas, travessias e montanhismo
para todos os públicos e com diferentes níveis de dificuldades.

C om cerca de 65 mil hecta-
res e várias preciosidades da 

Mata Atlântica, o Parque Esta-
dual da Serra dos Três Picos é o 
maior do Estado do Rio de Janeiro 
sob administração do Instituto 
Estadual do Ambiente (INEA). 
Uma de suas principais atrações 
é o milenar jequitibá-rosa, que os 
ambientalistas afirmam que sua 
existência pode ultrapassar os 
dez séculos. Além desta relíquia 
da sua flora, na unidade de con-
servação é comum a presença de 
lontras, jaguatiricas, gaviões-pe-

ga-macaco, dentre outros.

MONITORAMENTO

Criado em 2002, a área do Par-
que Estadual da Serra dos Três 
Picos é monitorada 24 horas por 
27 guardas-parque, e abrange os 
municípios de Nova Friburgo, Te-
resópolis, Cachoeiras de Macacu, 
Guapimirim e Silva Jardim. Uma 
das sedes fica próxima à rodovia 
RJ 116, ainda em Cachoeiras, onde 
os visitantes podem conhecer 
melhor as atrações da unidade.

ENFRENTANDO OS DESAFIOS

O diretor do Parque Estadual da 
Serra dos Três Picos, Ricardo Ra-
poso, explica que o seu maior de-
safio é combater a desfragmenta-
ção da Mata Atlântica causada 
pelo desmatamento.

“Quando a área é descontinuada 
por causa do desmatamento, os 
animais silvestres são os que mais 
sofrem, pois eles perdem a refe-
rência da trilha, acabam saindo da 
área do Parque e eventualmente 
se perdem ou até morrem. E não 

Divulgação: Parque Estadual dos Três Picos

65 Mil

24 Horas 

Diversas 
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Três Picos e o milenar
jequitibá-rosa
As principais atrações oferecidas no parque são as trilhas, travessias e montanhismo
para todos os públicos e com diferentes níveis de dificuldades.

posso deixar de lembrar que esta-
mos em época de festas juninas, 
período em que é grande o risco 
de um balão aceso cair na área do 
Parque e provocar um grande in-
cêndio”, comenta Raposo.

> Milenar jequitibá- rosa

> O diretor Ricardo Raposo com aluno
de educação ambiental

> Corridas de montanha em Nova Friburgo - Núcleo Três Picos
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O QUE FAZER NO PARQUE

As principais atividades ofe-
recidas no Parque são as trilhas, 
travessias e montanhismo para 
todos os públicos e com diferentes 
níveis de dificuldades. A unidade 
oferece também belas paisagens, 
rios e cachoeiras. Na sede, é pos-
sível visitas às exposições sobre 
o Parque Estadual dos Três Picos, 
ao setor técnico e atividades de 
educação ambiental também vol-
tadas principalmente para escolas 
e grupos agendados.

> PAISAGENS
> RIOS

> TRILHAS
> CACHOEIRAS
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> 14 anos PETP

O parque possui núcleos em 
municípios distintos e sede 

em Cachoeiras de Macacu. Re-
centemente, o INEA começou a 
construção da nova sede em Te-
resópolis, que contará com 3,8 mil 
metros quadrados de área cons-
truída e oferecerá mais estrutura 
para a administração da unidade. 
Ricardo conta que outra ferra-
menta adquirida recentemente 
pelo INEA e que ajudará a cuidar 
do Parque é o serviço conhecido 
como ‘Olho Verde’.

ALERTA DE DESMATAMENTO

“O Olho Verde é um monitora-
mento via satélite que gera ima-
gens das unidades de conservação 
administradas pelo INEA, e é ca-
paz de identificar desmatamentos 

a partir de 300 metros quadrados. 
Quando o desmatamento é iden-
tificado, é emitido um alerta e 
seguimos para o local exato onde 
eventualmente ocorreu o crime 
ambiental. Se preciso, acionamos 
a autoridade policial para nos dar 
apoio”, completa.

Outra inovação que vem da ad-

ministração do Parque Estadual 
da Serra dos Três Picos é a for-
mação, ainda em andamento, de 
30 condutores para trabalharem 
na unidade. A turma é composta 

O OLHO VERDE
É CAPAZ DE

IDENTIFICAR
DESMATAMENTOS

A PARTIR DE
300 METROS QUADRADOS

por pessoas do entorno do Parque 
e o projeto foi desenvolvido em 
parceria com a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

 

Para mais informações sobre o 
Parque, acesse: 

www.facebook.com/PETresPicos.

Principais atrativos
do Parque Estadual da Serra do Três Picos

Trilhas Atracoes

> Vale dos Deuses, Cabeça do 
Dragão, Caixa de Fósforos e Pico 
Menor (Nova Friburgo).

> Trilha do Elefante, Bosque da 
Preguiça, Travessia Jacarandá x 
Prata dos Aredes (Teresópolis).

> Trilha para o mirante, com vista 
privilegiada para a Serra de Ca-
choeiras de Macacu.

> Trilha para o “Gigante da Flo-
resta”, como é popularmente 
chamado o milenar jequitibá-rosa 
(Cachoeiras de Macacu).

> Vista para a formação rocho-
sa dos Três Picos, nos bairros de 
Salinas e São Lourenço (Nova Fri-
burgo). 

> Vista para o maciço do Caledô-
nia e Baía de Guanabara (Nova 
Friburgo).

> De carro, vista para as imponen-
tes torres de Bonsucesso (entre 
os municípios de Nova Friburgo e 
Teresópolis) e a curiosa formação 
Mulher de Pedra (Vargem Gran-
de).

> Visitas, exposições e eventos 

(temporários e gratuitos), edu-
cação ambiental (voltado princi-
palmente para escolas e grupos 
agendados), espaço para estacio-
namento e piqueniques (Na Sede 
do Parque no distrito de Boca do 
Mato em meio à Mata Atlântica - 
Cachoeiras de Macacu).

> Cachoeira Sete Quedas e a Furna 
da Onça (Cachoeiras de Macacu).

> Curso de condutores de visitan-
tes (Teresópolis).

> Observatórios de aves (diversas 
unidades de conservação).

Divulgação: Parque Estadual dos Três Picos
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Ecoponte e Porto Seguro lançam campanha educativa em parceria.

CAMPANHA
RADARES

A concessionária Ecoponte e a seguradora Porto 
Seguro lançaram uma campanha educativa e 

de segurança em parceria lançaram sobre os recém 
instalados radares fixos da Ponte Rio-Niterói. As 
peças estão instaladas nas entradas da Ponte em 
Niterói e no Rio de Janeiro, e têm como objetivo con-
scientizar os usuários da via sobre a necessidade de 
respeitar o limite de velocidade de 80 km/h. A cam-
panha conta ainda com o apoio da Agência Nacional 
dos Transportes Terrestres (ANTT) 
e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

 Na pista sentido Rio, uma lona 
com 25m x 5m está afixada no 
painel acima da praça do pedágio 
e outra pode ser visualizada no 
pórtico 19. E em direção a Niterói, 
duas lonas foram instaladas nos 
pórticos 1 e 4.

Somente na primeira semana de 
junho, quando começaram a funcio-
nar, os dispositivos registraram cerca 
de 30 mil flagrantes de excesso de velocidade. No 
período, ocorreram oito acidentes, com 14 vítimas 
leves, frente aos 18 acidentes e 21 vítimas leves reg-
istrados em maio passado, uma queda de 56%.

O diretor superintende da Ecoponte, Alberto Lodi, 
explica que a queda do número de acidentes ilustra 
o verdadeiro propósito dos dispositivos instalados na 
Ponte Rio-Niterói: aumentar a segurança da via.

 “O único interesse que temos com a instalação dos 
radares é salvar vidas. Queremos uma Ponte cada 

vez mais segura, não nos interessa em nada que os 
motoristas sejam multados. Nossa intenção é justa-
mente o contrário, pois sabemos que quanto menos 

flagrantes de excesso, menos aci-
dentes e vítimas teremos”, destaca 
Lodi, que lembra que a Ecoponte não 
tem participação na arrecadação das 
multas.

 Só no primeiro dia de operação, 
foram 10 mil flagrantes de excesso de 
velocidade na Ponte, média que caiu 
para 2,5 mil diários. Neste primeiro 
mês de uso dos radares, a PRF optou 
por não autuar,
deixando um

período para divulgação e para
os usuários se acostumarem
com o controle de velocidade
de 80 km/h.

RADARES EM JUNHO:
FLAGRANTES: 30 MIL

QUEDA DE ACIDENTES: 56%
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FESTAS JUNINAS EM NITERÓI

ROTEIRO

O O mês de junho chegou e 
com ele as tão esperadas 

festas juninas. Celebrações cria-
das pelo catolicismo para home-
nagear Santo Antônio, São Pedro 
e São João, as festas juninas são 
tradicionais em todo o País nessa 
época do ano. 

Com quermesses, danças, brin-
cadeiras e comidas típicas, elas 
são aguardadas por todos. E no 
nosso estado não é diferente: ju-
nho e julho estão repletos de 
festas para todos os gostos, em 
diversos locais. Confira a lista 
completa e divirta-se!

18/06 a 26/06: Paróquia São 
João Batista: Avenida João Cae-
tano - 355 - Praça Cruzeiro – Rio 
Bonito/ Horário: 19 horas.

21/06 a 26/06: Festa do Padro-
eiro São João Batista: Paróquia de 
São João Batista – Rua Dr. March, 
666, Tenente Jardim/ Horário: 19 
horas.

Agenda de festas juninas

23/06 e 24/06: Tradicional 
Festa de São João Batista: Ca-
tedral São João Batista, Praça 
Dom Pedro II, s/n Centro- Ni-
terói/ Horário: 23/06 (18h30) 
e 24/06 (20h). & Paróquia São 
João Batista: Rua Marechal 
Castelo Branco, s/nº – São João 
– São Pedro da Aldeia/ Horário: 
23/06 (19 h) e 24/06 (19h30).

24/06 e 25/06: Paróquia São 
João Batista: Praça Marechal 
Floriano Peixoto n° 15 – Centro 
– Itaboraí/ Horário: 20h.

25/06 e 26/06: Arraiá do Mul-
ti: Shopping Itaipu Multicen-
ter, Piratininga/ Horário: 15h 
às 22h.

26/06 e 27/06: Festa do Clu-
be Naval: Estrada Gen. Eurico 
Gaspar Dutra, 70 – Jurujuba/ 
Horário: 19 horas.

29/07 a 03/07: Festa de São 
Pedro: Capela São Pedro, Juru-
juba/ Horário: 19h.

02/07: Festa Paróquia São Pe-
dro de Alcântara: Rua Carlos 

Revista Ecoponte | Maio de 2016

Gianelli – Alcântara – São Gon-
çalo/ Horário: 18h às 23h.

02/07 a 03/07: Festa Junina 
de Icaraí: Complexo Esportivo 
Caio Martins, Rua Presidente 
Backer – Niterói/ Horário: 18 
horas.

03/07 a 05/07:  95ª Festa de 
São Pedro de Itaipu:  Praia de 
Itaipu/ Horário: 20h (dias 3 e 
4) 18h (dia 5).

09/07: Festa Junina do Parque 
Cidade das Crianças: Parque 
Cidade das Crianças Leonel 
Brizola - Rodovia Rio Santos 
Km 1 BR 101 - Santa Cruz/ Ho-
rário: De 10h às 16h.

16/7 e 17/07: Rio Food Truck - 
Edição Festa Junina: Blue
Center Mall - Avenida
das Américas,
12300 - Barra da
Tijuca/ Horário:
15h às 23h (dia 16)
e de 14h às 22h
(dia 17).
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N I T E R ó I
b I k E
T O u R

Niterói bike tour oferece passeio turístico pela cidade.

Q ue tal conhecer mais sobre 
Niterói e ao mesmo tempo 

se exercitar? O Niterói Bike Tour é 
uma iniciativa do projeto “Niterói 
de bicicleta”, da Niterói Empresa 
de Lazer e Turismo (NELTUR) que 
convida niteroienses e turistas a 
conhecerem de bicicleta as bele-
zas e pontos turísticos da cidade.

O passeio acontece sempre 
no terceiro domingo do mês e 
começa às 9h saindo do Centro 
de Apoio ao Turista (CAT), na 
entrada do Caminho Niemeyer, 
com duração de duas horas e 
meia. As vagas são gratuitas, li-
mitadas e feitas no site da Neltur 
(www.niteroiturismo.com.br).

O passeio leva os cicloturistas 
a edifícios simbólicos da ci-

dade e oferece quatro rotei-
ros que incluem o Caminho 
Niemeyer, Teatro Municipal, 
Museu do Ingá e o Museu de 

Arte Contemporânea (MAC).
Guias da Neltur e alunos de 

Turismo e Hotelaria da UFF 
acompanham os grupos e ex-
plicam cada ponto turístico com 
entrevistas para aperfeiçoamento 

do projeto. O Niterói Bike Tour é 
uma parceria da Prefeitura de Ni-
terói com a Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e conta com 

o apoio da Federação de Ciclis-
mo do Estado do Rio de Janeiro 
(FECIERJ) e da loja Amazonas 
Bike. Para conhecer mais sobre 
o programa, acesse o site:
www.niteroidebicicleta.rj.gov.br.

>
D

iv
ul

ga
çã

o:
 P

re
fe

it
ur

a 
de

 N
it

er
ói

D
iv

ul
ga

çã
o:

 P
re

fe
it

ur
a 

de
 N

it
er

ói

O PASSEIO ACONTECE
SEMPRE NO TERCEIRO

DOMINGO DO MÊS
ÀS 9H.
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MãE DE lEITE: 
GESTO quE 
SAlvA vIDAS

DOAçãO

T odos os anos milhares de crianças nascem 
prematuras e precisam do leite materno para crescer 

e evoluir. Contudo a mãe de um prematuro não consegue 
produzir o leite com o teor de proteínas essenciais para 
a evolução do bebê e os hospitais recorrem ao leite de 
doadoras. A doação ainda é muito baixa e os hospitais 
sofrem com a falta nos estoques.

 Pensando nisso o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 
realiza a campanha “Doe leite materno, você pode salvar vidas”.  A ação 
é para o banco de leite humano do hospital, que sofre com os estoques 
em quantidade inferior as demandas de bebês prematuros internados 
na UTI Neonatal.

 A doação é simples, basta se encontrar saudável, amamentando e com 
excesso de leite. A mulher que se encontra assim pode se tornar uma 
doadora, e  seu gesto fazer a diferença na vida de muitas crianças.

>D
iv

ul
ga

çã
o:

 H
U

A
P 

- 
E

nf
.ª 

Fe
rn

an
da

 S
á

As mães que tiverem interesse em doar devem entrar em contato pelos 
telefones: 2629-9234 ou 2629-9052, que a equipe do banco de leite vai até a 

residência realizar o cadastro, orientar sobre coleta e armazenamento e fornecer 
o material necessário. O banco de leite do HuAP se localiza na Av. Marques de 

Paraná n° 303, Centro – Niterói e funciona de 8 ás 16h.

> Divulgação: HUAP
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VOCÊ PODE
SALVAR A VIDA

DE UMA CRIANÇA!
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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! 

> Praia da Tartaruga-Búzios-RJ (@elainesilveira) > Praia do Morcego-ES (@vitorholetz) > Tavares,BR101-km 290-RS (@casalsemescalas)

> Baixada Santista-SP (@sbtoigo)

> Marina da Glória-RJ (@aodlkika)

> Guarapari-ES (@diegosbraz) > Sr. Bom Jesus Crucificado-ES (@lookluxo)

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

ENVIE SUA FOTO
E VIAJE COM A GENTE.

PARTICIPE! > Praça das Bandeiras-Santos-SP (@santanada-
nie1 e @amandagomes013

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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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

Baixe o aplicativo SEM DENGUE
Uma parceria entre:

FEITA POR VOCÊ


