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Do Natal ao Ano Novo, cerca de 5,5 milhões
de pessoas cruzarão a via nos dois sentidos
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Dezembro movimentado na Ecoponte
o fi nal de 2015, a concessionária Ecoponte preparou uma 
operação especial para atender os usuários da Ponte 

Rio-Niterói que seguem rumo às praias de Niterói e Região dos 
Lagos. A expectativa é que cerca de 1,8 milhão de veículos e 
5,5 milhões de pessoas passem pelos dois sentidos da via entre 
23 de dezembro e 4 de janeiro.

Antes de pôr o pé na estrada, a concessionária orienta 
os motoristas a checarem as ferramentas de comunicação 
disponíveis com informações sobre o tráfego e o clima na 
rodovia, em tempo real. Além do site (www.ecoponte.com.br) e 
do perfi l no Twitter (@_ecoponte), o usuário pode encontrá-las 
no aplicativo da EcoRodovias para celulares, com download 
gratuito nos sistemas iOS e Android. Para visualizar as 
informações, basta clicar no ícone Ecoponte.

No começo do mês, aconteceu a primeira edição do 

Papai Noel Existe, projeto corporativo do Grupo 
EcoRodovias, holding que a Ecoponte integra. Cerca 
de 900 crianças pobres de creches comunitárias de 
diversos bairros de Niterói foram atendidas. Ainda 
em dezembro, foi realizada a primeira reunião do 
Guanabara Blue, compromisso que instituições que 
atuam na Bacia Hidrográfi ca da Baía de Guanabara 
fi rmaram a fi m de implementar ações de defesa do 
meio ambiente local. 

A Ecoponte lançou ainda sua primeira campanha 
de segurança, que tem como objetivo combater o uso 
do celular ao volante. A ideia é disseminar o conceito 
de que o uso do celular ao volante pode custar o bem 
mais precioso que temos: a vida. 

Um feliz 2016!
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Editorial

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 e Paula Ferreira. Projeto gráfi co, Revisão de Texto e Edição: Zigg comunicação. Editoração eletrônica: celso arimatéia - Zigg 
comunicação. Foto de capa: vania Delpoio. Tiragem: 10 mil exemplares. Distribuição gratuita. O conteúdo publicado na revista ecoponte pode ser reproduzido, desde que a fonte 
seja devidamente citada.  

Fo
to

: v
an

ia
 D

el
po

io

Faça parte de nossa equipe
A Ecoponte está com vagas abertas para profi ssionais 
com necessidades especiais. Quem quiser participar 
do processo seletivo deve enviar o currículo 
para selecao@ecoponte.com.br. 

Caminhões
A Resolução nº 2.294 da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) restringe o 
tráfego de veículos 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 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 semana, independentemente 
da carga ou da suspensão de um dos eixos.

Tabela de tarifas

Observação:
Para veículos com mais de 6 eixos, 
o valor a ser pago é r$ 3,70 x nº de eixos.

Utilidade Pública
Ouvidoria antt: 166

Polícia rodoviária Federal: 191

corpo de Bombeiros: 193

Dnit: 0800 611 535

Cursos de Atendimento 
Pré-Hospitalar
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.

Novo PMV móvel
A Ecoponte tem à disposição 
dois equipamentos modernos e 
sustentáveis para sinalizar suas 
intervenções na Ponte e nos seus 
acessos. Os painéis de mensagens 
variáveis móveis (PMVs) são 
alimentados com energia solar, 
contribuem para a preservação 
do meio ambiente e facilitam 
a divulgação das informações 
da rodovia aos usuários. Os 
aparelhos possuem células 
solares e podem ser abastecidos 

também com energia elétrica. Com autonomia de 48 horas, suportam até três 
linhas de caracteres e até oito caracteres por linha, e podem apresentar imagens 
simples, além de letras e números.
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equipamento já está pronto para uso
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concessionária Ecoponte calcula 
em cerca de 1,8 milhão o número 

de veículos atravessando os dois senti-
dos da via do dia 23 de dezembro até 4 
de janeiro, por causa das festas de fi m 
de ano. A previsão da Ecoponte é que 
cerca de 5,5 milhões de pessoas cruzem 
os dois sentidos da via no período. Na se-
mana do Natal, a estimativa de pico é na 
quarta-feira (23), quando cerca de 88 mil 
veículos seguirão em direção a Niterói e 
às praias da Região dos Lagos. Para a se-
mana do Ano Novo, o maior movimento 
no mesmo sentido será no dia 30, quando 
91 mil veículos cruzarão a Ponte.

Para a volta, os dias de maior movi-
mento serão domingo (3/1) e segunda 
(4), quando cerca de 175 mil veículos 
seguirão pela Ponte em direção ao Rio. 
O motorista deve fi car atento aos dias 
e horários com fl uxo menor, com me-
lhores condições de tráfego na Ponte. 
Em direção à Região dos Lagos, os dias 
de menor tráfego serão sábado (26) e 
domingo (27), quando 63 mil e 73 mil 
cruzarão a Ponte, respectivamente. Para 
a volta, a melhor opção será no sábado 
(2/1), quando 67 mil veículos seguirão 
em direção à capital fl uminense.

A Ecoponte recomenda que seus 
usuários confiram as condições do 
tráfego na Ponte Rio-Niterói antes de 
acessá-la. A concessionária disponi-
biliza gratuitamente as informações 
no aplicativo do Grupo EcoRodovias 
nas plataformas iOs (iPhone, na App 
Store) e Android (demais smartphones, 
na Play Store). Além do aplicativo, as 
informações estão disponíveis no per-
fi l do Twitter (@_ecoponte) e no site 
(www.ecoponte.com.br).

O limite de velocidade na Ponte é 
de 80 km/h. A fi scalização é feita pela 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), que 
opera radares móveis no trecho. Por 
videomonitoramento, a PRF também 
fiscaliza outras irregularidades, tais 
como veículos de carga trafegando fora 
do horário permitido e a passagem em 
trechos proibidos. A PRF realizará 
Operação Lei Seca durante Natal e Ano 
Novo na Ponte.

Final de ano: informações de 
tráfego e dicas de segurança 
e saúde aos usuários da 
concessionária

A

a ecOPOnte recOmenDa 
seus usuÁriOs a cOnFerirem 

as cOnDiÇÕes DO trÁFeGO na POnte 
riO-niterÓi antes De acessÁ-la

Usuários devem buscar dias de 
menor movimento na Ponte
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Precauções para adultos e crianças
neste início de verão, quem segue rumo às praias da região dos lagos deve estar atento à 
exposição ao sol. na estação mais quente do ano, cuidados para crianças e adultos devem ser 

seguidos para evitar problemas como queimaduras, micoses, 
gastroenterites e desidratação. 

Ouvimos duas médicas, uma pediatra e uma clínica geral, 
que apresentaram algumas recomendações para que o verão 
seja apreciado com os devidos cuidados com o corpo.

Crianças
1.  ingerir bastante líquido: ofereça frequentemente água 

fi ltrada às crianças, sucos naturais e/ou água de coco, 
para manter a hidratação e repor as perdas hídricas que 
ocorrem com o suor excessivo nesses dias.

2.  lavar bem as mãos (e alimentos frescos) antes das refeições para prevenir infecções 
gastrointestinais e respiratórias, pois alguns tipos de bactérias, fungos e vírus se 
proliferam com facilidade em ambientes quentes e úmidos.

3.  usar protetor solar para prevenir queimaduras de sol; evitar a 
exposição ao sol no período das 10 às 16 horas; use e reaplique 
com frequência os protetores solares para corpo e boca em toda a 
família, usando produtos de acordo com a faixa etária de cada um. 

4.  usar roupas leves, de tecidos naturais, que permitem maior ventilação da pele e previnem 
reações alérgicas e miliárias (brotoejas), e de cores claras, que refl etem os raios de luz e 
de calor. 

5.  cuidado nas piscinas, nos rios e no mar: não deixar as crianças sem supervisão de um 
adulto; usar boias em crianças pequenas (mesmo que saibam nadar); prender os cabelos 
antes de entrar nas piscinas, pois algumas não possuem ralos seguros, o que pode causar 
acidentes e afogamentos.

carolina costa santos Dominguitto,  pediatra da Força aérea Brasileira

06capa 07

primeira campanha de segurança 
da Ecoponte tem como tema o 

combate ao uso do telefone celular no 
volante e já pode ser visualizada nos 
pórticos da Ponte Rio-Niterói. Desde 
o dia 18 de dezembro, as lonas com as 
peças publicitárias, desenvolvidas pela 
agência Kwarup, de São Paulo, estão dis-
ponibilizadas nos dois sentidos da via. 
Nas rádios, as peças estão sendo veicu-
ladas nas emissoras CBN, Bandnews e 
FM O Dia. O site da Ecoponte traz ainda 
um banner da campanha, que se estende 
até depois do Carnaval.

O diretor superintendente da 
Ecoponte, Alberto Lodi, explica que a 
escolha do tema da campanha foi por 
causa do alto risco de o motorista falar 
ao celular enquanto dirige. “O ideal 
é o motorista deixar o celular fora do 

segurança

Ecoponte lança sua primeira campanha de segurança

Revista Ecoponte - novembro.2015

seu alcance, como, por exemplo, no 
porta-malas. Usar o celular na direção 
é tão perigoso quanto dirigir depois de 
beber. E nossa primeira campanha de 
segurança chega justamente para pro-
mover esta conscientização.”

Também no dia 18, a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) lançou na Ponte 
a Rodovida, sua campanha nacional 
de segurança. A ação é uma iniciativa 
do Governo Federal, em conjunto com 
diversos órgãos dos governos, munici-
pais e estaduais. Na praça do pedágio 
da Ponte, os policiais abordaram mo-
tocicletas, carros de passeio, vans e 
caminhões, e conferiram as condições 
e a documentação dos veículos e dos 
motoristas. Além disso, cadeirantes 
que atuam na Operação Lei Seca fi ze-
ram abordagens educativas, mostran-

do os riscos de dirigir depois de beber.
Além da PRF, participaram as Polí-

cias Civil e Militar, a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), o 
Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (DNIT), a Prefei-
tura de Niterói e a Secretaria Estadual 
de Governo (Operação Lei Seca).

A

campanha rodovida teve início no dia 18 de dezembro

a iniciativa é resultado de uma parceria entre diversos órgãos
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Adultos
1.  Beber ao menos oito copos de líquidos 

durante o dia, de preferência água e sucos 
de frutas.

2.  usar protetor solar, camisas e bonés 
mesmo em dias chuvosos (nós 
costumamos usar pouco protetor e, assim, 
diminuímos sua efi cácia).

3.  adicionar antioxidantes na sua dieta. as 
frutas da estação (melancia, uva, manga 
etc.) são ricas em vitaminas, sais minerais, 
fi bras e água. as frutas oleaginosas 
(castanhas, amêndoas, avelãs e nozes), 
também fazem parte de uma boa dieta.

4.  Fazer exercícios pela manhã ou após o 
fi nal da tarde, evitando a exposição ao sol 
forte.

5.  a pele é o maior órgão do nosso corpo; 
portanto, é recomendável  fazer o 
autoexame da pele antes e após o verão, 
procurando sinais irregulares ou feridas 
que não cicatrizam.

Jacqueline de Paula, dermatologista

Cuidados com os veículos
A concessionária orienta os motoristas a, antes de saírem de casa, 

checarem as condições do veículo. Os usuários devem estar atentos 
a itens como calibragem dos pneus (inclusive estepe), níveis de óleo 
e combustível, sistema de freios, extintor de incêndio, limpadores de 
para-brisa e sistemas de sinalização como setas, faróis e lanternas, que 
são importantes para chegar ao destino sem transtornos. 

Em caso de pane mecânica na Ponte, os usuários devem priorizar 
a parada nos recuos de emergência que existem ao longo da rodovia. 
Caso não seja possível, a recomendação é parar na faixa da direita, ligar 
o pisca-alerta, desembarcar pelo lado do carona (todos os ocupantes) 
e permanecer 20 metros à frente do veículo, encostando-se na mureta 
lateral, sempre olhando o tráfego. O telefone 24 horas para emergências 
é o 0800 77 76683.

  ingerir bastante líquido: ofereça frequentemente água 

ecoponte se prepara para atender seu usuário da melhor forma possível
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09meio ambiente08

ignatária do Pacto Guanabara 
Blue desde 17 de novembro, a 

Ecoponte participou da primeira 
reunião das instituições integran-
tes do projeto, que visa à limpeza 
da Baía de Guanabara. O objetivo 
do encontro, realizado no dia 15 
de dezembro, no Museu de Arte 
Contemporânea (MAC) de Niterói, 
foi elaborar um plano de ações para 
2016 em defesa do meio ambiente. 

O Pacto Guanabara Blue é um 
compromisso entre empresas 
e sociedade civil que promove 
ações de educação ambiental nas 
cidades que compõem a Bacia Hi-
drográfica da Baía de Guanabara. O 
sistema Firjan, o Instituto Baía de  
Guanabara e a Associação Comer-
cial do Rio são outras instituições 
comprometidas com a causa. “Ser 
signatária reforça o compromisso 
da Ecoponte com meio ambiente. 
Nos próximos anos, a concessioná-
ria pretende fortalecer ainda mais 
suas ações em sustentabilidade e 
em defesa da Baía de Guanabara, 
com diversos projetos”, declara 
Gerson da Silva, coordenador de  
Sustentabilidade da Ecoponte.

Durante a primeira reunião, gru-
pos de trabalho definiram ações para 
o ano que vem. Em 2016, as ideias do 
pacto serão multiplicadas e promo-
verão a postura de conscientização 
ambiental do grupo. Também faz 
parte da agenda a organização de 
eventos de limpeza de praia. 

A próxima missão dos partici-
pantes é mapear os projetos educa-
cionais e promover o intercâmbio 
entre eles, divulgando a marca 
Guanabara Blue.

Ecoponte entra na luta pela 
preservação da Baía de Guanabara

Primeira reunião das instituições pelo Guanabara Blue
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m sua primeira edição no Rio de Janeiro, o projeto Papai Noel Existe – do Grupo EcoRodovias, desenvolvido em terras 
fluminenses pela concessionária Ecoponte – foi responsável por tornar mais mágico o Natal de 900 crianças pobres 

de Niterói. A empresa doou brinquedos para crianças atendidas por creches comunitárias de vários bairros da cidade, como 
Vila Ipiranga (Fonseca), Maceió, Grota (São Francisco), Cafubá (Piratininga), Pendotiba e São Lourenço. 

O PactO GuanaBara Blue 
é um cOmPrOmissO 
entre emPresas e 
sOcieDaDe civil

ações sociais

Papai Noel existe
E

Papai noel fez a entrega dos presentes

recreadores animaram a criançada

a diversão tomou conta do evento

Felicidade estampada nos rostos da garotada
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ecoponte participa do esforço para limpar as águas da Baía
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colaboradores da ecoponte interagiram com as crianças
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1110solidariedade viaje com a gente

visite nossa fanpage 
facebook.com/ecorodoviassemacidentes

confi ra as novas imagens selecionadas por meio do instagram 
#viajecomagente. Quem passa pela Ponte rio-niterói e segue adiante 
pelo Brasil tem a oportunidade de ver a foto publicada aqui. envie a sua! 

Paraty – rJ (@alerabello01)

#viajecomagente

lembre-se de registrar 
paisagens, monumentos, 

gastronomia, fauna e fl ora.  

Quem sabe a sua 
imagem não entra na 

próxima edição 
da revista ecoponte?

curitiba - Pr (@yuribittar)
Praia de Guaraqueçaba – Pr (@jacksoncabral)

rota do lagarto – es (@jujornalismo) Praia do canto – es (@dolhar) são Paulo – sP (@nsrocha)

rio Grande do sul – (instagram viaje com a gente)

LBV arrecada alimentos 
para Campanha de Natal

Protetor dos mares
o dia 13 de dezembro é comemorado o Dia do Marinheiro. Uma das três 
forças armadas do País, a Marinha é responsável por preservar a soberania 

nacional, defendendo rios e o litoral, bem como zelar pela manutenção e pela se-
gurança dos navios e submarinos da esquadra brasileira. Na Ponte Rio-Niterói, a 
parceria é antiga, já que a sede fi ca embaixo da via, na Ilha do Mocanguê.

O Dia do Marinheiro surgiu 
em homenagem ao patrono da 
Marinha brasileira, Joaquim 
Marques Lisboa, o Almirante 
Tamandaré. Nascido em 13 de 
dezembro de 1807, o Almirante 
Tamandaré prestou honrosos 
serviços à Marinha nacional. 

Legião da Boa Vontade (LBV) 
promove a edição 2015 da 

campanha Natal Permanente LBV 
– Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia. O 
objetivo é arrecadar 900 toneladas 
de alimentos não perecíveis para 
atender 50 mil famílias. As cestas 
são compostas de arroz, feijão, óleo, 
açúcar, leite em pó, macarrão, fa-
rinha de mandioca e de trigo, fubá, 
goiabada, gelatina, massa para bolo, 
extrato de tomate e sal.

Informações

as doações para a campanha podem ser feitas pelo site www.lbv.org/doe, 

pelo telefone 0800 055 50 99 ou em uma das unidades de atendimento da 

instituição no Brasil (os endereços podem ser consultados no site da lBv).

claudia raia é uma das artistas que apóiam a campanha da lBv
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Na ecOPOnte 
ParaBeniZa tODOs Os 

marinHeirOs Pela Data!
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