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Editorial
Verão ecopoNte

esta edição da revista ecoponte 
está em clima de verão. com as prin-
cipais informações sobre o picolé do  
china, tradicional fábricas de sorvetes 
da cidade há 54 anos nas praias de Ni-
terói o leitor ficará por dentro da  marca 
de picolé e sorvete mais conhecida das 
praias de Niterói. conhecida por usar 
frutas de verdade, a Sol a Sol expande 
seus mercados desde a década de 60 
sem perder as tradições.

 As praias da região oceânica de 

Niterói, também são destaque. reple-
tas de belezas naturais, quiosques e 
prática de esportes aquáticos, camboi-
nhas, Itacoatiara, Itaipu e piratininga 
são ótimos destinos para curtir a esta-
ção mais quente do ano.

 A publicação apresenta ain-
da a nova campanha de segurança                         
da concessionária ecoponte. com 
peças sobre os temas excesso de velo-
cidade e dirigir ao celular, a concessio-
nária alerta os usuários para os perigos 

de não respeitar as leis de trânsito.
 Último destaque da edição, e de 

grande importância, é a expansão do 
projeto “eliminar a dengue: desafio 
Brasil”. com o objetivo de substituir os 
mosquitos aedes aegypit, pelos com a 
bactéria wolbachia, o projeto começa 
atividades em março, nos bairros de 
charitas, São Francisco e cachoeira, 
em Niterói. 

 Boa leitura!
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MERGULHÃO DA PRAÇA RENASCENÇA

Usuários da ponte rio-Niterói 
receberam informativos sobre obra do 

Megulhão da praça renascença

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 12h antes da 
ação e 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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> Funcionário na linha de produção
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Tradição nas 
praias de Niterói
 Mais famoso picolé da cidade começa a chegar na Bahia

A estação mais quente do ano che-
gou, e com ela as praias lotadas,                            
..e o alto consumo de picolés e sor-

vetes. A Sol a Sol, empresa de picolé criada 
há 54 anos por imigrantes japoneses no Rio 
de Janeiro, é uma das principais responsáveis 
pela distribuição e venda de sorvetes e pico-
lés nas cidades de Niterói e Região dos La-
gos. Tradicionais pela composição artesanal 
usando frutas de verdade, o Picolé do China, 
como é conhecido, começa 2017 como perso-
nagem do verão fluminense.

Nos anos 60, quando o Picolé do China ini-
ciou as atividades, a sorveteria era a principal 
fonte de renda dos vendedores nas praias. Os 
migrantes que chegavam principalmente do 
Nordeste viram na venda dos picolés uma 
grande oportunidade, com a chance de con-
seguir sustento e estabilidade financeira.
 
O abastecimento durante o verão era feito de 
madrugada e organizado pelos próprios ven-
dedores. Com até 350 senhas, cada comer-
ciante levava de 150 a 250 picolés em caixas 
de isopor com gelo seco que saíam da fábrica 
para serem vendidos na orla de Niterói. Com 
o passar dos anos, surgiram as lojas. Além 
disso, logística de distribuição e material de 
marketing foram desenvolvidas para reforçar 
a marca e impulsionar as vendas na cidade.

EXPANSÃO PELAS FRANQUIAS
A partir de 2015, a Sol a Sol começou a ex-
pansão através das franquias, e atualmente 
possui 20 lojas localizadas em Niterói (Centro, 
São Francisco, Fonseca, Icaraí e Itaipu), Rio de          
Janeiro (Copacabana, Tijuca, Meier, Freguesia, 
Taquara, Vila Valqueire, Central do Brasil, Bon-
sucesso, Ilha Grande e Vila do Abraão) e Região 
dos Lagos (Rio das Ostras, Búzios, Cabo Frio         
e Maricá). A sorveteria iniciou recentemente 
a distribuição dos picolés e sorvetes na Bahia, 
onde já é sucesso de vendas.

>
>

Sorveteria Sol a Sol possui 20 
franquias no estado

todos os picolés do china são feitos 
artesanalmente
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Divulgação Sol a Sol
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A fábrica da sorveteria Sol a Sol gera cerca de 
120 empregos diretos, entre funcionários na 
fábrica e nas franquias, além dos inúmeros 
vendedores de praia. Em parceria com o Nú-
cleo Avançado em Tecnologia de Alimentos 
(Nata), parceria do Instituto GPA com o Gover-
no do Estado em São Gonçalo, a empresa tam-
bém traz a mão de obra técnica para os setores 
de produção,  dando oportunidade do primeiro 
emprego para jovens de 18 a 20 anos.

RECEITAS NATURAIS E SAUDÁVEIS
Para 2017, a Sol a Sol continua a utilizar            
ingredientes naturais, e chama atenção para a 
alimentação saudável e o cuidado com a saú-
de. Sorvetes à base de soja, de whey protein 
(proteína da clara do ovo isolada), com zero 
açúcar e mais cremosos, agora são comuns de 
encontrar nas praias, restaurantes e lojas que 
revendem os produtos Sol a Sol.

> com o passar dos anos, produtos ganharam novos sabores e texturas

> picolé de coco é o sabor mais vendido
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Além do bem-estar dos consumidores
a sorveteria Sol a Sol também pensa no meio 

ambiente e nas gerações futuras:
os tradicionais potes de sorvetes estão sendo 

substituídos por de material biodegradável 
e sustentável.

> Sol a Sol: produtos conquistaram a preferência dos niteroienses

D
iv

ul
ga

çã
o 

So
l a

 S
ol

D
iv

ul
ga

çã
o 

So
l a

 S
ol



Revista Ecoponte | Dezembro de 2016

Niterói com praias
para todos os gostos
Cidade atrai  turistas no verão

N iterói possui diversos atrativos naturais que se destacam, 
e entre eles estão suas conhecidas praias, que são de tirar 
o fôlego. As principais praias da cidade se concentram na 

Região Oceânica, e com a chegada do verão é lá que se encontram 
os adoradores do sol em busca de um espaço à beira mar.

 Muitas pessoas do Rio atravessam a Ponte Rio-Niterói para 
aproveitar as praias do lado de cá da Baía, que têm fama de serem 
menos cheias e mais tranquilas.

Cidade8

Uma das maiores praias da região, 
tem 2.700 metros divididos em 
praião e a prainha.  A primeira, um 
trecho maior e com mais ondas e o 
segundo um trecho menor, mais raso 
e ideal para crianças.

Possui ambiente familiar e sua orla é composta por 
diversos quiosques especializados em frutos do mar. 
É a extensão da praia de Itaipu e também a preferida 
pelos velejadores e wind-surfistas.

PIRATININGA

CAMBOINHAS

É conhecida internacional-
mente por suas ondas e reúne 
muitos praticantes de surf du-
rante todo o ano. O local conta 
com vegetação exuberante 
que entra em contraste com 
as águas azuladas. Seus 700 
metros permanecem lotados 
durante o verão, em grande 
parte pela juventude da cidade. 
No canto direito está localiza-
da a “prainha”, paraíso para as 
crianças em uma área pequena 
e protegida das ondas.

ITACOATIARA

Conhecida por suas águas 
calmas, o local tem aproximada-

mente mil metros de extensão. 
Itaipu é uma das áreas mais 

antigas da cidade, conserva ainda 
sua colônia de pescadores e uma 

igreja do século XVIII.

ITAIPU



Ecoponte lança campanha 
de segurança para o verão

Combate ao excesso de velocidade e dirigir ao celular como destaques

E coponte lançou sua campa-
nha de segurança para o ve-
rão 2017 com duas mensa-

gens: uma de combate ao excesso de 
velocidade e outra, em parceria com                
a seguradora Porto Seguro, para aler-
tar os usuários sobre os riscos de usar 
o celular enquanto dirigem. Em am-
bas as ações, o objetivo da conces-
sionária é divulgar mensagens que 
promovam a conscientização sobre 
os riscos à segurança quando são co-
metidas as duas irregularidades.

 A campanha, com lona instalada 
no mega painel da  praça do pedágio, 
também tem peças veiculadas em 
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9Segurança 

emissoras de rádio, tv a cabo e redes 
sociais. O diretor superintendente da 
Ecoponte, Alberto Lodi, explica que 
os motoristas precisam se conscien-
tizar e não cometer tais irregularida-
des, que expõem a própria seguran-
ça, além da dos outros condutores                   
e passageiros.

 “Não respeitar o limite de velo-
cidade permitido, infelizmente, ain-
da é um hábito comum no trânsito.                  
E dirigir e falar no telefone é tão pe-
rigoso quanto dirigir embriagado. As 
mensagens têm como objetivo pre-
servar vidas e aumentar a segurança 
na Ponte”, comenta Lodi.

PONTE RECEbE LANçAmENTO 
DE CAmPANhA NACIONAL

 Em dezembro, a Polícia Rodoviá-
ria Federal lançou na Ponte a Rodovi-
da, campanha nacional de segurança. 
A ação é uma iniciativa do Governo 
Federal em conjunto com diversos ór-
gãos federais, municipais e estaduais. 
Na praça do pedágio da Ponte os po-
liciais abordaram motocicletas, carros 
de passeio, vans, caminhões, e confe-
riram as condições e documentação 
dos veículos e dos motoristas. Além 
disso, ações da Operação Lei Seca so-
bre os riscos de dirigir depois de beber 
são realizadas regularmente ao longo 
do ano na Ponte Rio-Niterói.

> Ao chegar na praça do pedágio os usuários se deparam com campanha 
corporativa instalada no mega painel
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12 Entretenimento

Teatro Oi Futuro recebe
espetáculo Tra-lá-lá

Musical infantil resgata a história de Lamartine Babo

O teatro Oi Futuro Ipanema é o 
palco do musical infantil Tra-
-lá-lá, que apresenta a obra 

de Lamartine Babo, com texto escrito 
por Vanessa Dantas. A apresentação 
que ficará em cartaz até 26 de março, 
é formada por seis atores-cantores-
-músicos que executarão 26 músicas 
ao vivo, aos sábados e domingos.

 O espetáculo mistura música,      
teatro e teatro de bonecos. Lamartine 
Babo foi um dos compositores mais 
conhecidos nas primeiras décadas do 
século passado. Ele foi imortalizado 
pelas marchinhas de carnaval e pro-
jetado nacionalmente como o rei do 
carnaval. Mas também foi autor de 

Data:

Saiba mais

Até 26 de março, sábado
e domingo, 16h

Local:

Oi Futuro Ipanema

Endereço:
Rua Visconde de Pirajá,
54/3º andares

inúmeros sambas-canção e dos hinos 
de futebol dos clubes do Rio de Janei-
ro. Fez uma obra-prima para cada clu-
be carioca (em especial para o Améri-
ca), e sua música é cantada e ouvida 
até hoje: suas melodias são repetidas 
em festas juninas, bailes de carnaval e 
rodas de samba, a ajudaram a formar 
a imagem do Rio de Janeiro e do Brasil 
no século XX.

 A concepção artística pretende 
transpor para o palco as característi-
cas da obra do autor através dos per-
sonagens das suas canções, e tam-
bém de acontecimentos verídicos da 
sua vida de forma teatral.
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> tra-la-lá conta com atores cantores e bonecos



Eliminar a dengue: 
Desafio Brasil

Projeto de combate ao aedes aegypti em fase de expansão em Niterói

O projeto “Eliminar a dengue: 
desafio Brasil”, conduzido no 
País pela Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), entra em fase de ex-
pansão em Niterói e no Rio de Janeiro. 
Com o objetivo de substituir a popula-
ção de aedes aegypit pelos mosquitos 
com a bactéria wolbachia, que reduz 
a capacidade de transmissão da den-
gue, zika e chikungunya, o projeto faz 
parte do programa internacional Eli-
minate Dengue: Our Challenge, con-
duzido no Brasil pela Fiocruz.

D
iv

ul
ga

çã
o 

Fi
oc

ru
z

D
iv

ul
ga

çã
o 

Fi
oc

ru
z

> >especialistas monitoram as etapas de criação 
dos mosquitos com a bactéria wolbachia

população visita a Fiocruz para conhecer as atividades no laboratório 

13Saúde

O local escolhido para início das 
atividades foi a cidade de Niterói, 
nos bairros de Charitas (Preventório), 
São Francisco e Cachoeira. Em 2016,            
a Região participou do projeto-piloto 
do programa, onde foram liberados 
mosquitos com a bactéria em Juru-
juba. Com abordagem inovadora,               
o método utilizado é natural, seguro e 
sem riscos paras as pessoas, animais 
e meio ambiente.

A substituição da população de 
aedes aegypti acontece através do 

cruzamento dos mosquitos normais 
com os que possuem a bactéria wol-
bachia, que é passada naturalmente 
da fêmea para os filhotes, sem  ne-
nhum tipo de modificação genética.
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A expectativa é que, em meados 
de 2017, o projeto chegue em bair-
ros das Zonas Norte e Sul do Rio de 
Janeiro, além da Ilha do Governador, 
onde também foi realizado o projeto-
-teste no ano passado. Ao todo serão 
alcançados cerca de dois milhões e 
meio de habitantes.

Para mais informações sobre           
o projeto e esclarecimento de dúvi-
das, acesse www.fiocruz.br/elimi-
naradengue, ou ligue para 3882-
9265 e 99643-4805 (atendimento de             
segunda à sexta, das 9h às 17h).

Para mais informações sobre o projeto e esclarecimento de dúvidas, acesse:

ou ligue para

 www.fiocruz.br/eliminaradengue

3882-9265 e 99643-4805 
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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! 

> Guararema - SP (@viajareumprazer)

> Ubatuba - SP (@rioexperiencetrip)

> Pedra Bonita - RJ (@muri_ottoni)

> Santo Antônio do Pinhal -
SP (@viagemnapontadolapis) > Peruibe - SP (@nacaoribeira)

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

eNVIe SUA Foto
e VIAJe coM A GeNte.

PARTICIPE!
> Ilha Grande - RJ (@viajarladob)

Guarapari - ES (@lookluxo)> Foz do Iguaáu - PR (@viajecomagente)>

Visite nossa Fanpage | facebook.com/ecorodoviassemacidentes




