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Novidades Na Mobilidade

a Revista da concessionária            
ecoponte apresenta o novo Centro 
de Controle operacional (CCo) da               
empresa. a obra iniciada em meados 
de 2016 foi concluída no início desse 
ano e entregou um CCo reformado, 
acessível e com equipamentos de úl-
tima geração. o leitor ficará por dentro 
de como foi a transformação no CCo e 
como é seu funcionamento.

 desejada há décadas, a Transo-

ceânica está perto de se tornar real.         
Com previsão de entrega para o pri-
meiro semestre de 2017, a via trará 
melhorias ao trânsito principalmente 
na Região oceânica. a revista traz 
informações dessa grande obra e as 
mudanças que acontecerão para os 
moradores de Niterói.

 a publicação também chama  
atenção para a febre amarela. a do-
ença, transmitida por mosquitos em 

áreas urbana e rural, fez autoridades do 
estado entrarem em estágio de aten-
ção. assim, trazemos orientações so-
bre o tratamento e postos de vacinação.  

 o último destaque e de grande 
importância é a campanha adotar é o 
bicho!. Realizada na Zona sul de Ni-
terói, o projeto criado há quatro anos 
resgata animais de rua e os encaminha 
para a adoção.

boa leitura!
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Programa da Sabrina

apresentadora sabrina sato em gravação         
na Ponte Rio-Niterói para seu programa, 

exibido na Rede Record 

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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‘olhos’ da maior ponte do hemisfério sul passaram por ampla reforma

O Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Ecoponte está de cara 
nova. Os ‘olhos’ da concessionária passaram por profunda reforma, com obras     
realizadas nos últimos seis meses, e agora contam com novos equipamentos  

voltados para melhorar o dinamismo operacional e o atendimento aos usuários da Ponte 
Rio-Niterói. Inaugurado junto com a Ponte em 1974, o prédio, até então nunca reformado, 
foi remodelado para atender à acessibilidade, respeitar o meio ambiente e ser funcional.

 A obra do novo CCO começou no segundo semestre de 2016 e todo o planejamento 
foi voltado para não comprometer as atividades da concessionária. Hoje, o espaço está 
com nova identidade visual, estrutura física, elétrica e arquitetônica reformadas e sis-
temas de integração, como da rede social Twitter com o Sistema de Gerenciamento de 
Rodovia (SGR), que alimenta os canais de comunicação externa da Ecoponte 24h por dia.

O diretor superintendente da Ecoponte, Alberto Lodi, explica que o processo de refor-
ma do CCO priorizou melhorar cada vez mais o atendimento ao usuário.

 “Com a reforma, nosso Centro de Controle ganhou equipamentos de última geração 
e uma melhor organização dos pontos de atendimento ao usuário, com mais conforto e 
segurança. Não tenho dúvidas que a Ecoponte possui, hoje, um dos CCOs mais modernos 
do País”, destaca Lodi.

a nova cara 
do CCo da Ecoponte

alberto Lodi
 Diretor-superintendente da concessionária Ecoponte

Com a reforma, nosso Centro de Controle 
ganhou equipamentos de última geração 

e uma melhor organização dos pontos 
de atendimento ao usuário, com mais 

conforto e segurança.



5Capa

Estrutura física, elétrica e 
arquitetônica reformadas

Sistema de gerenciamento 
de rodovia (Sgr) 24 horas

Espaço com nova 
identidade visual

>

>

Modernizado, o novo CCo permite mais agilidade no atendiemento 
ao usuário

obra inicada no segundo semestre de 2016

divulgação  ecoponte

divulgação  ecoponte

divulgação  ecoponte
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Por se tratar de uma rodovia que não para, ligar a obra à con-

tinuação do trabalho do dia-a-dia foi o grande desafio do projeto. 
As equipes foram realocadas, e o bem-estar pessoal e físico colo-
cados em primeiro lugar. O coordenador de Sistema Rodoviário 
da concessionária, José Marcelo Borges, explica que a obra não 
implicou no operacional graças ao planejamento que contou com 
a consulta de todos os setores.

 “Foi como trocar a turbina do avião em pleno vôo. A execução 
da obra no CCO só foi possível graças ao apoio e envolvimento 
de todas as equipes. Sem a opinião dos nossos colaboradores, que 
vivem e fazem acontecer, não seria possível modificar nosso prin-
cipal espaço“, conta Borges.

 Para o controlador de Tráfego do CCO, Daniel Almeida, o novo 
espaço possibilita mais conforto e suporte a todos os colaborado-
res do setor. “Modernizado, o novo sistema sinóptico, que envolve 
a sinalização eletrônica da pista, ficou mais ágil e isso significa 
mais segurança no atendimento ao usuário”, conclui Almeida.

Foi como trocar 
a turbina do avião 

em pleno vôo.
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Para almeida, novas instalações foram aprovadas

Com o novo Centro de Controle, o dinamismo operacional ficou 
ainda melhor

José marcelo borges
Coordenador de Sistema Rodoviário 

da concessionária Ecoponte

> borges e o novo CCT da ecoponte
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ViSita ao CantEiro dE obraS
 
No final de março, o presidente do Grupo EcoRodovias, Marceli-

no Rafart de Seras, acompanhou visita técnica ao canteiro de obras 
do mergulhão da Praça Renascença. Além de Marcelino, partici-
param da visita o diretor executivo de Concessões Rodoviárias da 
EcoRodovias, José Carlos Cassaniga; o diretor superintendente da 
Ecoponte, Alberto Lodi; o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; o se-
cretário-geral da Presidência da República, Ministro Moreira Fran-
co; e o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, 
Jorge Bastos. Durante a visita, foram apresentados o canteiro de 
obras, os colaboradores e as etapas da construção.

 Ao final da obra, o novo equipamento de mobilidade urbana irá 
desafogar um dos gargalos do trânsito na cidade: o cruzamento das 
Avenidas Feliciano Sodré com Jansen de Melo. O mergulhão terá 
extensão total de 500 metros, sendo 150 de trecho subterrâneo e 
contará com três faixas de rolamento. Após a conclusão da obra, 
os veículos que seguem da Feliciano Sodré em direção à Alameda 
São Boaventura e Avenida do Contorno não precisarão contornar a 
Praça Renascença, e passarão pelo trecho subterrâneo. A Praça Re-
nascença será entregue com tratamento paisagístico e urbanístico 
reformados pela Ecoponte. 

>

>

>
alberto lodi explica a Rodrigo Neves todas as etapas da obra 
do mergulhão

o mergulhão da Praça Renascença  terá 500 metros de 
extensão, sendo 150 m de trecho subterrâneo 

obras seguem a todo vapor

d
iv

ul
ga

çã
o 

Pr
ef

ei
tu

ra
 d

e 
N

it
er

ói

divulgação Prefeitura de Niterói

divulgação Prefeitura de Niterói
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Entretenimento8

R eivindicação antiga dos moradores da Região Oceânica de Niterói, a TransOceânica está prestes a ser inaugura-
da. Com obras iniciadas em julho de 2015 e previsão de entrega para maio de 2017, a nova via deverá melhorar o 
tráfego na Região Oceânica, com destaque para o túnel que liga os bairros de Piratininga e Charitas, que deverá 

receber cerca de 80 mil veículos por dia. Ao todo, 12 bairros e cerca de 125 mil moradores serão beneficiados com a obra.
 Uma das maiores intervenções em mobilidade de Niterói, a TransOceânica tem 9,8 km de extensão, 13 estações de 

embarque para coletivos, seis equipamentos de controle de ar e 1.100 lâmpadas de LED. O túnel contará com sistema de 
exaustão com 16 ventiladores e cada galeria mede 1.350 metros. A perfuração levou 14 meses e consumiu 600 mil quilos 
de explosivos.

 O projeto da TransOceânica também conta com a implantação de um 
novo modelo de transporte público, o Bus High Service (BHS), serviço 
semelhante ao BRT instalado na cidade do Rio de Janeiro. Com início de 
operação previsto para o primeiro trimestre de 2018, o BHS circulará pelos 
bairros normalmente até ingressar em um corredor exclusivo onde só será 
possível embarcar e desembarcar em uma das 13 estações do percurso.

> via foi reinvidicada pelos moradores da Região oceânica

TransOceânica sai do papel
Projeto é pleito antigo dos moradores de Niterói, em especial os da Região Oceânica
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Transoceânica ligará os bairros Piratininga e Charitas

Túnel em fase final das obras o monitoramento de segurança do túnel será feito           
pelo CCM

 Além de pistas exclusivas para os modernos ôni-
bus, a TransOceânica terá mais de 16 quilômetros de 
ciclovia, ciclo faixas para a passagem de bicicletas e 
passagem para pedestres. Calçadas, pistas e o corredor 
expresso foram construídos com material extraído nas 
escavações do túnel, e como compensação ambiental, 
serão plantadas 80 mil árvores nas áreas próximas à 
via. Todo o monitoramento de segurança e mobilidade 
será feito em tempo real pelo Centro de Controle e Mo-
bilidade (CCM) e pelo Centro Integrado de Segurança 
Pública (CISP).

 Ao todo foram atendidas 127 exigências ambien-
tais e cerca de 359 postes instalados. O trajeto atual-
mente feito em uma hora (Região Oceânica x Zona Sul),                         
com o novo equipamento a estimativa é que passe para 
20 minutos. Não haverá cobrança de pedágio.
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Divulgação Prefeitura de Niterói

Divulgação Prefeitura de NiteróiDivulgação Prefeitura de Niterói

Estimativa de trajeto: 
20 minutos
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12 Saúde

niterói contra a febre amarela
Novos postos de vacinação na cidade contra a doença

O temido mosquito aede                   
aegypti transmissor da den-
gue, zika e chikungunya, volta 

a preocupar a população, mas ago-
ra por outro motivo: a febre amarela.          
A doença infecciosa grave chegou às 
áreas rurais e urbanas do Estado do 
Rio, e, além da contaminação nos se-
res humanos, também pode ser con-
traída por animais, como o macaco. 
Nos seres humanos, os principais sin-
tomas são a febre, calafrios, cansaço, 
dores de cabeça e muscular, náuseas 
e vômitos.

Em Niterói foi reforçada a campa-
nha de vacinação contra a febre ama-
rela e a Secretaria Municipal de Saúde 
criou novos postos de atendimento 
nos bairros de Jurujuba e Engenho 
do Mato. Algumas policlínicas, que já 
estavam em funcionamento, também 
ganharam novas salas de imunização. 
Funcionários do Programa Médico 
de Família estão nos postos médi-
cos para esclarecimento de dúvidas                
e agilização das filas.

Mesmo sem a Secretaria                          
Estadual de Saúde não considerar       

Niterói área de risco, a cidade conta 
com oito postos de imunização. A va-
cinação acontece de segunda a sex-
ta, das 9h às 16h, em policlínicas no 
Centro, Santa Rosa, Fonseca, Largo da 
Batalha, Itaipu, Engenhoca, Jurujuba e 
Engenho do Mato.

Postos de vacinação:

Segunda a sexta

Funcionamento:

9h às 16h

Policlínica regional dr. Carlos 
antônio da Silva
Rua Jansen de Mello s/nº - São Lou-
renço   |   Tel: 2717-1426 - 2719-0050

Policlínica regional de itaipu 
assistente Social maria aparecida 
da Costa
Est. Engenho do Mato s/nº - Itaipu 
Tel: 2609-6368/ 2709-1579

Policlínica regional dr. Sérgio 
arouca
Praça Vital Brazil s/nº - Santa Rosa
Tel: 2711-2366

Policlínica regional da Engenhoca 
dr. renato Silva
Avenida João Brasil, s/nº - Engenhoca   
Tel: 2628-8047/ 3603-8874

Policlínica regional dr. guilherme 
taylor march
Rua Desembargador Lima Castro, 
238 - Fonseca   |   Tel: 2626-4170

Policlínica regional dr. guilherme 
Policlínica Comunitária de Jurujuba
Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº - 
Jurujuba   |   Tel: 2704-9638/ 2704-
9668

Policlínica regional do Largo da 
batalha dr. Francisco da Cruz nunes
Rua Vereador Armando Ferreira, 30 - 
Largo da Batalha   |   Tel: 2616-3633/ 
2710-7100

médico de Família do Engenho        
do mato 
Estrada Irene Lopes Sodré s/nº -       
Engenho do Mato   |   Tel.: 2709-5222
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Quem deve se vacinar?
Quem mora ou vai viajar para regiões rurais de risco 
(com vacinação dez dias antes da viagem). As crianças 
devem ser imunizadas a partir dos nove meses e seis 
meses para as que moram em área de risco.

 
Já tomei uma dose, preciso tomar outra? 

Não.
 

Quem não pode tomar?
Gestantes, bebês com menos de seis meses, alérgicos a 
ovos e seus derivados e pessoas com baixa imunidade 
por doenças como câncer e aids. Pessoas com doenças 
autoimunes, com lúpus e artrite, devem ser avaliadas.

 
Crianças podem tomar outras vacinas?

Sim (exceto tríplice ou tetra viral). 
O intervalo entre elas deve ser de 30 dias.

 
idosos podem ser vacinados?

Testes mostram que pessoas com mais de 60 anos têm 
maior risco de efeitos colaterais graves na primeira va-
cinação. A recomendação é procurar um médico antes 
de se vacinar.

 
a vacina é segura?

A eficácia chega a 90%. Pode causar reações adversas 
como qualquer outro medicamento, mas casos graves 
são raros. Dores no corpo, de cabeça e febre podem 
afetar de 2% a 5% dos vacinados.

 
Quanto ela custa?

Nas unidades públicas é gratuita e nas redes privadas 
pode chegar a cerca de 250 reais.

 

PrinCiPaiS dÚVidaS SobrE a FEbrE amarELa

Quais países pedem o certificado da vacina?
Ao todo 132 países exigem o certificado, sendo a maioria na África e na Ásia. A lista 
completa é divulgada anualmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
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14 Entretenimento

Novo Museu do Ingá
Monumento histórico volta a receber visitas após revitalização

O Museu do Ingá, na Zona Sul de Niterói, está novamente de por-
tas abertas. Após pausa nas atividades para obras de revitaliza-
ção, o museu reabriu cheio de novidades. Com exposições, cur-

sos, apresentações musicais e eventos variados, o resgate da história        
e arte fluminense é um convite aos visitantes.

 Localizado no antigo palacete da sede do governo fluminense,              
o Museu, inaugurado em 1903, permanece com a tradicional arquite-
tura, mobília, porcelanas, cristais e objetos decorativos. Administrado 
pela Secretaria Estadual de Cultura, o local também guarda obras de 
artes plásticas, documentos, fotografias, cartas e ofícios de ex-gover-
nadores do Rio de Janeiro, além de livros especializados em História do 
Rio de Janeiro e do Brasil.

 O Museu do Ingá fica na Rua Presidente Pedreira n° 78, ao lado 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. As visi-
tas podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 12h às 17h, aos sába-
dos, domingos e feriados das 13h às 17h. Para mais informações ligue                  
(21) 2717 2903. A entrada é gratuita.

CurSoS

Cerâmica
Terças e quintas, das 10h às 17h

Escultura
Terças e quintas, das 10h às 17h

Papel artesanal 
Quartas ou sextas, das 14h às 17h
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antigo palacete foi inaugurado em 1903

Museu conta com exposições fixas e temporaisMobílias e peças históricas de decoração estão entre os acervos 
históricos do Museu  
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adoTaR É o biCHo!
Niterói convida à adoção de animais

A nimais não são brinquedos. Não compre, adote”, esse é o slogan do 
projeto Adotar é o bicho!, que retira animais das ruas e os encaminha 
para um lar. Criado há quatro anos, a iniciativa já proporcionou a ado-

ção de mil animais em Niterói.
 A campanha, que começou em 2013, realizava atividades no Museu de Arte 

Contemporânea (MAC) e no Horto do Fonseca, onde a adoção era dos animais 
resgatados nos locais. Atualmente, o ponto de encontro é no Campo de São 
Bento, Zona Sul da cidade, todo terceiro e último domingo do mês.

 Para participar do Adotar é o bicho! basta ir ao ponto de adoção, das 10h 
às 14h, com comprovante de residência e identidade (somente maiores de 18 
anos). Todos os animais são vacinados, imunizados com vermífugos e os adul-
tos, castrados. Para mais informações acesse, www.adotareobicho.com.br.

" Criado há quatro 
anos, a iniciativa 
já proporcionou 
a adoção de mil 

animais em 
niterói.

ADOÇÃO:

10h às 14h

Campo de São bento

terceiro e último 
domingo do mês




