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MATA ATLÂNTICA PRESERVADA NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
 	 O Estado do Rio se insere
no bioma Mata Atlântica que,
em áreas preservadas, é refúgio
para fauna e flora. Atualmente,
as maiores extensões de florestas
contínuas e conservadas estão em
Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, assim como na região serrana, desde a Reserva Biológica
de Tinguá, passando pelo Parque
Nacional de Serra dos Órgãos,
Parque Estadual dos Três Picos e
Parque Estadual do Desengano.
A BR-116/RJ está inserida
em algumas áreas protegidas por
lei como os parques Nacional da
Serra dos Órgãos (Parnaso) e Estadual dos Três Picos, abertos à
visitação. A CRT colabora com
essa preservação por meio do
plantio de espécies nativas ao
longo da rodovia e de ações como
o Projeto Fauna Viva, em parceria
com o Parnaso, que visa ao monitoramento para redução do atropelamento de animais na via.

metros de altura, como jequitibá,
quaresmeira, Mulungu, noz-moscada-silvestre, figueira, palmiteiro, pau-d’alho, ipê-amarelo e
pau-ferro além de plantas como
samambaias, musgos, bromélias
e begônias. Entre os mamíferos
estão o macaco-prego, ouriço cacheiro, preguiça, furão, cachorro
do mato, mão-pelada, tamanduá
mirim, paca, jaguatirica e algumas espécies de morcegos. Esse
também é o habitat dos tucanode-bico-preto, gaviões, corujas,
jararaca, cobra coral, jiboia, mo-

luscos, anelídeos, caranguejo de
rio, várias espécies de borboletas,
serra-paus e baratas da mata.
Então, que tal aproveitar os
passeios na serra para conhecer
de perto a beleza dos parques e
observar a importância do comportamento preservacionista
parauma vida mais saudável no
nosso planeta? Com certeza será
um excelente programa para
toda a família e todas as idades.
(matéria baseada em dados dos
sites www.rbma.org.br, multirio.
rio.rj.gov.br)

Árvores típicas desse bioma dão forma a uma bela paisagem

Mesmo com a redução da
Mata Atlântica ao longo dos anos,
segundo o Ministério do Meio
Ambiente, existem cerca de 20
mil espécies de vegetais, 849 de
aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 de
peixes nesse bioma. Essas flores-

AOS PAIS, COM CARINHO

tas também regulam o fluxo dos
mananciais hídricos, asseguram
a fertilidade do solo, controlam
o equilíbrio climático, protegem
encostas contra deslizamentos e
criam belas paisagens.
Nesse tipo de formação se encontram árvores entre sete e 30

Várias espécies de nossa fauna encontram refúgio nas
áreas preservadas

Há 55 anos a data era comemorada pela primeira vez no Brasil e,
de lá pra cá, muita coisa mudou.
Desde 16 de agosto de 1955,
primeiro Dia dos Pais brasileiro,
a figura paterna foi ampliando o
“estar presente” no dia a dia de

seus filhos, deixando de lado o
tradicional papel que lhe cabia, o
de provedor, para assumir diversos outros papeis, como educador,
amigo e companheiro. Prestamos
nossa homenagem neste mês de
agosto a todos os pais, que sabem

ser esteio e doçura, autoridade e
ombro amigo, que se sentem livres
para amar e serem amados pelos
seus. Parabéns a todos vocês por
serem exatamente, na raiz da palavra, verdadeiramente pais para
seus filhos.
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APLICATIVO ORIENTA E PREMIA MOTOCICLISTAS PRUDENTES
Imagine um motociclista ter no seu smartphone em tempo real e totalmente grátis informações sobre buracos nas vias e ocorrências de
trânsito, podendo ainda acionar o resgate em
caso de acidente. Essa é a proposta do AISA9
(Aplicativo Integrado de Segurança Automotiva), que já está disponível para os motociclistas
paulistanos os quais, além das facilidades listadas acima, podem somar pontos e ganhar prêmios conforme seu comportamento no trânsito.
O AISA9 é um APP voltado exclusivamente para motociclistas, tendo como objetivos a
educação, a prevenção e a segurança na mobilidade urbana. Como em outros aplicativos
do mesmo gênero, quem atualiza as informações sobre buracos e acidentes nas vias são os
próprios usuários. Inédito no país, o APP integra numa mesma plataforma a rede de atendimento de emergência, agilizando o pronto
atendimento a um motociclista acidentado. Ele
já está implantado na capital paulista e interligado às unidades de atendimento de emergência COPOM (Central de Operações Policiais
Militares), CET (Companhia de Engenharia de
Tráfego), SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e à rede hospitalar, numa espécie de parceria público-privada.
Uma das preocupações de seus idealizadores foi a de não estimular no motociclista
um comportamento de risco, como o desvio do
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Atualmente, o aplicativo só está disponível para motociclistas paulistanos, mas há a promessa
de ser ampliado para outras cidades metropolitanas

olhar para a tela do celular enquanto pilota.
Por isso a atualização do AISA9 pelos usuários
só pode ser realizada com a moto parada. Já
os alertas sobre buracos e problemas na via
são recebidos por sinais vibratórios no celular.
A rede é colaborativa, por meio da qual todos
contribuem para melhoria da mobilidade e
vias mais seguras.
Até o final de 2018, estima-se que o

AISA9 congregue cerca de 500 mil usuários
só na Grande São Paulo. Segundo um de seus
idealizadores, Sérgio Biancardi, o aplicativo
nos próximos anos deve ser expandido para
outras regiões urbanas do país.
(matéria baseada em dados do site www.
motonline.com.br, publicada por sugestão da
ABCR – Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias)
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