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Tráfego úNico

A revista da concessionária          
ecoponte desvenda os mistérios do 
tráfego na Ponte rio-Niterói. com da-
dos sobre movimentação da via, horá-
rios de maior fluxo e trechos que mais 
acumulam  veículos, o leitor ficará por 
dentro da atuação da concessionária 
para administrar o fluxo na maior 
ponte do hemisfério sul.  

Desenvolvido pelo grupo ecorodo-

vias, o projeto ecoviver chega ao rio de 
Janeiro. com eventos e workshops para 
professores da rede municipal de edu-
cação de Niterói, a iniciativa estimula 
a educação sustentável nas escolas.

outro destaque é a doação de leite 
humano. A ação, que salva milhares 
de bebês por ano, é fácil, conta com 
diversos pontos de coleta no estado e 
convida todas as mulheres que estão 

em período de amamentação e com 
leite a mais.

A publicação também chama aten-
ção para a campanha: “faça Bonito, 
proteja nossas crianças e adolescen-
tes”. Apoiada pela concessionária 
ecoponte, a iniciativa tem o objetivo 
de conscientizar e chamar atenção da 
população sobre o abuso e a exploração 
sexual infantil.

Boa leitura!
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mERGULHão dA PRAçA RENASCENçA: 
60% dAS oBRAS CoNCLUÍdAS

Diretor-superintendente da ecoponte,    
Alberto Lodi, e o prefeito de Niterói, rodrigo 
Neves, acompanham as obras do Mergulhão 

da Praça renascença,  no centro da cidade

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 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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Capa4

Tráfego pendular da Ponte Rio-Niterói tem suas peculiaridades

C om cerca de 150 mil veículos cruzando os dois sentidos da Ponte Rio-
Niterói diariamente, as características do tráfego pendular que faz com 
que 75 mil veículos em média passem em cada sentido da via todos os 

dias são bem peculiares. Em feriados, por exemplo, este volume ultrapassa os 
100 mil veículos por sentido. Trecho da BR 101 em terras fluminenses (13 km) 
a via recebe carga intensa de veículos na pista sul (sentido Rio) das 6h às 8h, 
quando a média de quatro mil veículos por hora diária salta para oito mil por hora.

“É como se todos os moradores de um prédio com dezenas de unidades 
resolvessem sair de carro da garagem simultaneamente. A situação seria bem 
desagradável. Guardadas as devidas proporções, é o que acontece na Ponte 
diariamente nos dois sentidos. A mesma situação acontece, por exemplo, em 
outras grandes vias da capital e Região Metropolitana, tais como Linha Amarela, 
Avenida Brasil e Linha Vermelha”, explica o gerente de Atendimento ao Usuário 
da concessionária Ecoponte, Júlio Amorim.

Sem mistério
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> Ponte tem maior fluxo no sentido rio pela manhã
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> cerca de 150 mil veículos trafegam nos dois sentidos da Ponte rio-Niterói diariamente
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É como se todos os moradores de um prédio 
com dezenas de unidades resolvessem

sair de carro da garagem simultaneamente.

Em direção ao Rio, a carga de veículos vem das entradas pela Alameda São Boaventura, Avenida do Contorno e Jansen 
de Melo, quando as seis faixas de rolamento dos acessos caem para quatro. “Diariamente, observamos essa acomodação 
de veículos se desdobrar até a chegada à Ilha do Mocanguê, o que provoca lentidão a partir das vias de acesso”, comenta 
Amorim.

Desde 2015, com o término das obras de duplicação da Avenida do Contorno, a saída para a BR 101 em Niterói só 
apresenta retenções, basicamente, nas vésperas de feriado. E na chegada ao Rio,sem as das obras do BRT na Avenida 
Brasil, as retenções são observadas diariamente nas saídas para a Rodoviária Novo Rio e Gasômetro. 

Para Júlio Amorim, além da carga intensa de veículos em um curto espaço de tempo, outros fatores podem contribuir 
com o aumento no tempo de travessia da Ponte, tais como as condições dos veículos que trafegam na via e o acesso de 
coletivos nos pontos de ônibus do Mocanguê.

Júlio Amorim
Gerente de Atendimento ao Usuário da concessionária Ecoponte
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Divulgação  ecoponte

> equipe de tráfego em ação 

“A principal causa de atendimentos na pista são as panes nos veículos, tais como elétrica e mecânica. Para não 
comprometermos ainda mais o tráfego de veículos nos horários de rush, buscamos incessantemente atender com 
agilidade. Temos alcançado bons resultados. Em menos de 10 minutos, quando algum veículo para na pista, já temos 
equipes em atendimento com o objetivo de liberar a via o mais rápido possível. Entretanto, é importante que nossos 
usuários chequem as condições dos automóveis antes de saírem com seus veículos. ” 

Em 2015, a Ecoponte celebrou acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio (Setrerj) e Departamento de 
Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro) para reduzir em 30% o número de ônibus que param nos pontos  do 
Mocanguê. “De lá pra cá, não observamos mudanças. Porém, seguimos com o monitoramento dos coletivos e já temos 
alguns projetos para dar ainda mais fluidez no local”, completa Amorim, lembrando que a concessionária promoveu 
melhorias nos dois pontos de ônibus do Mocanguê (um em cada sentido), concluídas recentemente. 
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 Para não comprometermos ainda mais o tráfego de veículos nos 
horários de rush, buscamos incessantemente atender com agilidade.                  

Temos alcançado bons resultados.

Divulgação  ecoponte

Divulgação  ecoponte

> Atendimento médico e mecânico 24 horas

Júlio Amorim
Gerente de Atendimento ao Usuário da concessionária Ecoponte
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Capa8

HoRáRioS dE mAioR movimENTAção
 
Como 90% do tráfego da Ponte é classificado como pendular, a carga intensa de veículos identificada das 6h às 8h 

em direção ao Rio nos dias de semana, o mesmo acúmulo de veículos acontece das 16h às 19h em direção a Niterói, 
principalmente nas saídas da Ponte em Niterói. O excesso de veículos nas vias de Niterói provoca lentidão nas saídas para 
Feliciano Sodré, e principalmente Alameda São Boaventura e Jansen de Melo, com reflexos que, em muitas ocasiões, chega 
nos acessos da Ponte no Rio.

“Sabemos do importante papel que a Ponte Rio-Niterói tem para todo o Grande Rio. Por isso damos prioridade total 
para liberação da pista quando temos ocorrências (panes, acidentes, etc), pois temos plena consciência do impacto que 
tais imprevistos podem causar nas condições de tráfego da Região Metropolitana. Para minimizar tais contratempos, 
trabalhamos intensamente em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, e as Prefeituras do Rio e de Niterói”, conclui Júlio.

> Tráfego sofre constantes avaliações afim de melhorar a movimentação nos horários de rush 

Divulgação  ecoponte
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O projeto Ecoviver, patrocinado pela conces-
sionária Ecoponte, chegou ao Rio de Janei-
ro. A iniciativa tem como objetivo estimular 

professores da rede municipal de educação para a 
formação de escolas e alunos mais sustentáveis. Em 
Niterói, nove escolas da rede municipal de educação 
participam. As unidades contempladas são nos bair-
ros Centro, Ilha da Conceição, Barreto, Engenhoca, 
Pendotiba, Piratininga, Itaipu e Cafubá. 

O Ecoviver aborda a sustentabilidade através de 
temas variados como economia, política e cultura, e ao 
decorrer das atividades, os professores participantes 
criam um projeto para aplicação na escola que leciona. 
Ao final da iniciativa, alunos e professores das escolas 
participantes apresentam uma peça de teatro sobre 
cada tema trabalhado. 

Em 2017, além do Rio de Janeiro, o projeto está 
em cidades de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul 
e Espirito Santo. 

>

>>

A abertura do ecoviver contou com a presença do coordenador de 
sustentabilidade da ecoponte

Professores se reunem para discutir sobre sustentabilidade 
nas escolas

Peça teatral produzida por alunos e professores no final do ecoviver

Educação ambiental em Niterói
Professores da rede municipal de educação recebem atividades do projeto Ecoviver

Divulgação  ecoponteDivulgação  ecoponte
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12 Saúde

Mães de leite
País conta com 221 bancos de leite

E m 19 de maio é celebrado o 
Dia Mundial de Doação de 
Leite Humano. Criada em 

2010, a data tem como objetivo sensi-
bilizar a sociedade sobre a importân-
cia do aleitamento materno e chamar 
a atenção das mulheres para a doa-
ção de leite humano. O material que 
é cedido aos Bancos de Leite Huma-
no (BLH) espalhados por todo o País, 
salvam mais de 200 mil bebês pre-
maturos e/ ou de baixo peso interna-
dos em unidades de terapia intensiva 
neonatais (UTI) por ano. A campanha      

também ajuda mulheres que sofrem 
com algum tipo de dificuldade na 
amamentação.

A iniciativa é uma proposta do 
Ministério da Saúde das 25 nações 
da América Latina, Caribe, Península 
Ibérica e África que aderiram a cam-
panha, da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), da Organização Pan-ame-
ricana de Saúde (Opas) e do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância       
(Unicef).

A Rede Brasileira de Bancos de 
Leite Humano (rBLH-Br) é composta 

por 221 BLH em todo o país, 199 
postos de coletas e recebe mais de 
180 mil litros de leite por ano.

 Além de ser o principal ponto de 
coleta do leite humano, os bancos de 
leite se preocupam com a aplicação 
clínica e na vida cotidiana dos pacien-
tes. O controle de qualidade na coleta 
e distribuição do leite são aperfeiço-
ados frequentemente, tendo mais de 
800 pesquisas realizadas em âmbito 
da rBLH-Br voltadas para suprir as 
necessidades encontradas no Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

>> Mães encontram nos bancos de leite orientações sobre 
amamentação e apoio emocional

Brasil coleta 180 mil litros de leite por ano

D
ivulgação iff/fiocruz

D
ivulgação iff/fiocruz
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 O leite materno é necessário até os seis meses de 
vida, se tornando complemento da alimentação 

até os dois anos de idade. O leite doado pode 
permanecer congelado por até 15 dias.

Localizado no Rio de Janeiro, o BLH do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, 
da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) é o pioneiro da 
atividade no Brasil e centro de referência da Rede Global. O local recebe em média 
mil mulheres por mês, das redes públicas e privadas de saúde, e conta com auxílio 
técnico e emocional para as mães.

BLH Instituto IFF/Fiocruz

Como doAR?
 
Todo o leite doado passa por análises imuno-

lógicas e microbiológicas, é processado e pas-
teurizado. Qualquer mulher saudável que produz 
volume de leite maior que o consumo do seu fi-
lho pode ser doadora de leite humano, basta en-
trar em contato com um banco de leite, realizar 
cadastro e apresentar últimos exames de sangue 
realizados. A doação não necessita de coleta pre-
sencial e pode ser feita pela própria mãe, em casa, 
mediante a orientações de higienização e arma-
zenamento. Para mais informações sobre postos 
de coleta e esclarecimento de dúvidas, acesse, 
www.rblh.fiocruz.br ou ligue para 0800 026 8877.

> Todo leite humano que chega ao BLH é devidamente analisado

Divulgação iff/fiocruz
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14 Solidariedade 

A concesisonária Ecoponte, em parceria com a Childhood 
Brasil, apoia a campanha Faça bonito – proteja nossas 
.crianças e adolescentes. Realizada em todo o País, tem 

como objetivo conscientizar a população sobre a gravidade da 
violência infantil, e fortalecer a responsabilidade da sociedade em 
garantir os direitos das crianças e adolescentes.

A Childhood Brasil é uma organização brasileira certificada 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip), que desde 1999 atua na luta pela proteção da infância e 
adolescência no Brasil. Há 18 anos, a organização leva assuntos 
como o abuso e a exploração sexual infantil para os setores 
públicos e privados com o objetivo de divulgar a causa e promover 
soluções e estratégias para sanar os diferentes casos ocorridos na 
sociedade.

Além da Ecoponte, os outros apoiadores da campanha são 
o Comitê Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, a ECPAT Brasil (coalizão de organizações 
da sociedade civil que trabalha para a eliminação da exploração 
sexual de crianças e adolescentes), a Secretaria Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA), o Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), e a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

Faça Bonito 
Proteja nossas crianças e adolescentes

Campanha promove a conscientização sobre o abuso e exploração sexual infantil

Atividades em todo o país 
afim de conscientizar 

a população sobre a gravidade 
da violência infantil, 

e fortalecer a responsabilidade 
da sociedade em garantir 
os direitos das crianças 

e adolescentes.
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