
ECO101 COMUNICA MORADORES SOBRE INÍCIO DE OBRAS EM VIANA 

A Concessionária Eco101 retomou, na última segunda-feira (23), as obras de reforma e ampliação do posto de 

pesagem da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no quilômetro 304 da rodovia BR-101/ES/BA, 

próximo ao bairro Ribeira, no município de Viana. Diante disto, a equipe de Comunicação Social da Concremat 

Ambiental, empresa responsável pela execução técnica dos programas ambientais da concessionária,             

implementou uma ação pontual naquela comunidade para informar aos moradores do início das atividades nas 

proximidades do bairro. 

Durante três dias a equipe visitou as residências do bairro explicando aos moradores individualmente sobre o 

projeto inicial a ser executado, as possíveis alterações na saída do bairro e também ouviu as solicitações,      

sugestões e dúvidas dos moradores locais. Na ocasião também foram distribuídas cartilhas explicativas sobre a 

concessão e o folder com os canais de comunicação mantidos pela concessionária para contato com as          

comunidades lindeiras e usuários da rodovia.   

Na comunicação porta a porta realizada pelas ruas do bairro, os moradores foram orientados a utilizarem o   

caminho seguro instalado pela Eco101 em toda a extensão da obra, ligando o bairro Ribeira ao posto da Polícia 

Rodoviária Federal, permitindo o deslocamento por fora da obra, em local seguro e diminuindo o risco de         

acidentes. A passagem é cercada e protegida por telas e possui uma faixa de pedestres, garantindo maior       

segurança tanto para os moradores quanto para os trabalhadores do empreendimento.  

A Eco101 disponibiliza canais de comunicação permanentes para usuários e moradores em caso de dúvidas, 

reclamações, sugestões e/ou emergências na rodovia. São três opções de contato: pelo site, pelo twitter ou por 

telefone (ligação gratuita).  
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Dúvidas, reclamações ou sugestões. Fale Conosco: 0800 77 01 101                                                                                        Siga @_eco101 no twitter 

Ajudando o Brasil a chegar ao futuro. 


