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Revista é o mais novo canal
de comunicação da Ecoponte

É com grande satisfação que a concessionária
Ecoponte passa a administrar a Ponte Rio-Niterói pelos
próximos 30 anos. Uma das novidades que trazemos é a
Revista Ecoponte, o mais novo canal de comunicação da
concessionária com nossos usuários. Mensalmente,

vamos trazer dicas de segurança viária e
tratar de temas como educação no
trânsito, cultura, turismo, gastronomia,
sustentabilidade e você está convidado,

desde já, a enviar comentários e
sugestões para o e-mail

revista@ecoponte.com.br.

Como estamos inseridos numa região com forte
potencial para promover eventos distintos, a proposta é
apresentá-los, para que nossos usuários fiquem por
dentro do que acontece no Estado, desde um evento
musical em Rio das Ostras até uma intervenção na Ponte
para uma prova ciclística.

As atrações turísticas também terão destaque na
Revista Ecoponte. Nas próximas edições, serão
apresentadas as opções que existem para uma viagem
agradável pelo Estado do Rio. E a nossa querida Ponte,
esta grandiosa obra de engenharia que liga o Rio a Niterói
e que receberá melhorias para aumentar a segurança e
fluidez do tráfego, não deixará de ser mostrada.

Sejam bem-vindos à Revista Ecoponte!
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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. Editora e jornalista responsável: Maria Clara Cabral (MTB: 45173/
SP). Produção de conteúdo: Assessoria de Comunicação Ecoponte. Projeto gráfico, Revisão de Texto e Edição: Zigg Comunicação. Editoração eletrônica: Celso
Arimatéia - Zigg Comunicação. Foto de capa: Assessoria de Comunicação Ecoponte. Tiragem: 10 mil exemplares. Distribuição gratuita. O conteúdo publicado na Revista
Ecoponte pode ser reproduzido, desde que a fonte seja devidamente citada.
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Alberto Luiz Lodi
Diretor Superintendente da Ecoponte
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03aceleradas

Por dentro da Ponte Rio-Niterói
Concessão do serviço público de operação, manutenção, monitoração, conservação e implantação
de melhorias do sistema rodoviário da BR-101/RJ, trecho do km 321,6 ao km 334,3. O trecho
corresponde à Ponte Presidente Costa e Silva, entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói,
totalizando 13,2 quilômetros de extensão, além de seus acessos e alças.

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 4 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.

13,2 km
de extensão

72 m
de altura no Vão Central

10 km
de rampas e viadutos

41 anos
desde a inauguração

Volume médio diário de 150 mil
veículos nos dois sentidos

55 milhões
de veículos por ano

8,8 Km
de estrutura sobre água

A Ponte
em números

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.

Ouvidoria ANTT: 166
Polícia Rodoviária Federal: 191

Corpo de Bombeiros: 193
DNIT: 0800 611 535

Utilidade Pública
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SÉRIE DE OBRAS PERMITIRÁ
MAIOR AGILIDADE NO TRÁFEGO
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A ECORODOVIAS, GRUPO DO QUAL A ECOPONTE FAZ PARTE, TRAZ
PARA A OPERAÇÃO DE UM DOS PRINCIPAIS CARTÕES POSTAIS DO RIO

E DO BRASIL SUA EXPERTISE DE MAIS DE 15 ANOS DE ATUAÇÃO
NO SEGMENTO DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

Na administração da Ponte Rio-Niterói desde junho,
a Ecoponte já reforçou o aparato para atender seus usu-
ários com qualidade e agilidade. Além disso, a sétima
concessionária do Grupo EcoRodovias e primeira em-
presa do Grupo em terras fluminenses, a Ecoponte traz
para a operação de um dos principais cartões postais do
Rio e do Brasil a expertise de mais de 15 anos de atuação
de sua holding  no segmento de concessões rodoviárias.

Com volume diário médio de 150 mil veículos trafe-
gando pela via, a nova concessionária também tem o
compromisso de melhorar seus acessos nos próximos
cinco anos. Em Niterói, será construído um mergulhão
sob a Praça Renascença, que terá como objetivo melho-
rar o fluxo de saída da Ponte no centro da cidade.

Na pista sentido Rio, a empresa construirá a alça de
ligação com a Linha Vermelha. Atualmente, quem se-
gue para a Linha Vermelha ao sair da Ponte precisa
acessar a Avenida Brasil, para então chegar à via
expressa. Com a nova obra, esta passagem pela Brasil
será desnecessária.

Passam pela Ponte, em média,
150 mil veículos diariamente

Equipes de atendimento ao
usuário disponíveis 24 horas
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Outra intervenção na capital flu-
minense será a implementação da
Avenida Portuária, que terá como ob-
jetivo tirar da Avenida Brasil os veícu-
los de carga que seguem em direção ao
Porto do Rio. Os caminhões, atual-
mente, chegam ao Porto pelo mesmo
acesso da Avenida Brasil usado pelos
demais motoristas que seguem em di-
reção à Ponte. A ideia é desafogar essa
carga de veículos.

“Na grande maioria das vezes, os
congestionamentos na Ponte são pro-
vocados pelos acessos ao Rio e a Niterói.
Com essas três obras, nossa expectati-
va é desafogar os acessos nas duas ci-
dades e melhorar a vida de quem trafe-
ga pela via, reduzindo o tempo de tra-
vessia”, explica o diretor superinten-

dente da Ecoponte, Alberto Luiz Lodi.
Na Ponte, a concessionária irá re-

formar os pontos de ônibus existentes
na Base Naval do Mocanguê, no trecho
de Niterói, sendo um em cada sentido.

Reforço no atendimento
Para atender quem eventualmen-

te precisa de apoio na travessia, a con-
cessionária conta com dez guinchos
leves, um pesado, dois superpesados,
cinco ambulâncias, uma motolância e
dois veículos de combate a incêndios.
Todos esses veículos atuam como via-
turas de inspeção.

A comunicação com os motoristas
também tem novidades. Pela conta do
Twitter @_ecoponte, os usuários po-
dem acompanhar as condições de trá-

fego e o tempo de travessia na Ponte
Rio-Niterói. O site da Ecoponte
(www.ecoponte.com.br), em sua pági-
na principal, além de mostrar imagens
de trechos da via, também apresenta
as condições do tráfego por meio de
um infográfico.

O gerente de atendimento ao usuá-
rio da Ecoponte, Júlio Amorim, conta
que todo o aparato oferecido é para
melhorar a relação da concessionária
com os motoristas.

“Aprimorar a comunicação com os
usuários é tão importante quanto ofe-
recer atendimento ágil e eficiente em
eventualidades. É uma ferramenta que
pode ajudar os motoristas a decidirem
se vão fazer a travessia naquele mo-
mento ou se preferem aguardar. Desde
o início da nossa gestão, identificamos
que o reforço no atendimento na pista
aliado à nova estrutura de comunicação
melhorou bastante nossa relação com
os usuários”, analisa Júlio Amorim.

Criador do perfil @transitonapon-
te, com mais de 35 mil seguidores, o
consultor de tecnologia Alex Salgado
é seguidor da Ecoponte no Twitter e

“COM ESTAS TRÊS OBRAS, NOSSA EXPECTATIVA É
DESAFOGAR OS ACESSOS NAS DUAS CIDADES E
MELHORAR A VIDA DE QUEM TRAFEGA PELA PONTE.”
Alberto Luiz Lodi
Diretor Superintendente da Ecoponte

Praça de pedágio tem 15 cabines (contando com cabine flex) disponíveis para atendimento, com previsão de 18 até o final do primeiro ano de concessão
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considera importante o uso da rede
social como ferramenta de divulgação
dos boletins do trânsito da Ponte
Rio-Niterói.

“Para mim, o Twitter da Ecoponte
é essencial. Usado de forma correta e
precisa, como a Ecoponte faz, é uma
ferramenta que atige um número
enorme de usuários que precisam de
informações em tempo real, principal-

mente nos horários de rush”, disse.
Até maio de 2016, a concessioná-

ria vai instalar quatro radares fixos
por sentido na Ponte Rio-Niterói,
equipamentos que vão auxiliar a
Polícia Rodoviária Federal na fisca-
lização do trecho. Hoje, esse trabalho
é realizado pela PRF por meio de dis-
positivos móveis. O limite de veloci-
dade na rodovia é de 80 km/h.

Veículos de atendimento ao usuário também atuam na inspeção da via

Fique atento: para pedir auxílio
à Ecoponte anote os telefones

0800 77 PONTE ou
0800 77 76683 e 0800 77 76684

(para deficientes auditivos).

E-mail da ouvidoria
ouvidoria@ecoponte.com.br

Informações sobre tráfego
Twitter @_ecoponte

A Ecoponte faz parte do Grupo
EcoRodovias, um dos maiores em
infraestrutura e logística integrada
do Brasil. Com atuação nas regiões
Sul e Sudeste do país, a companhia
possui sete concessões rodoviárias:
Ecovias, Ecopistas, Ecovia,
Ecocataratas, Ecosul, ECO101 e
Ecoponte –, que somam 1.770
quilômetros de rodovias. Por ano,
quase 170 milhões de veículos
passam por essas estradas.

A EcoRodovias também está
presente no setor portuário, com o
Ecoporto Santos, um dos maiores
terminais de contêineres do Brasil, e
no setor de logística, por meio da
Elog, empresa com 16 unidades
logísticas, entre plataformas
multimodais, portos secos, CLIAs e
centros de distribuição. O Grupo é
responsável por movimentar 44%
de toda a carga de importação e
exportação do país, ajudando o
Brasil a chegar ao futuro.

A história da companhia teve início
em 1997, com a Primav
Construções e Comércio Ltda., do
Grupo CR Almeida, empresa com
mais de 50 anos de atuação no
setor de construção pesada. Desde
abril de 2010 a EcoRodovias tem
capital aberto, com ações na bolsa
de valores.

Conheça o Grupo
EcoRodovias

www.ecorodovias.com.br
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cultura08

Ja    zz
Festival de

e Blues de Rio das Ostras

GRANDES MÚSICOS
SE APRESENTAM EM
SHOWS GRATUITOS
NA REGIÃO DOS LAGOS

De 20 a 23 de agosto de 2015, a ci-
dade de Rio das Ostras, na Região dos
Lagos, no Rio, terá mais atrativos do
que as 15 praias distribuídas em seus
28 quilômetros de litoral. O balneário
receberá a 13ª edição do Rio das Ostras
Jazz & Blues Festival. Durante quatro
dias, grandes nomes dos gêneros se
apresentarão em palcos montados ao
ar livre, com shows gratuitos. Nomes
como Robben Ford, um dos maiores
guitarristas do século 20, e Roy
Hargrove – trompetista vencedor de
dois Grammy Awards – estão entre as
atrações. Na agenda internacional dos
grandes festivais dos gêneros, o even-
to promete animar o público, que che-
gou a 35 mil pessoas na última noite da
edição do ano passado.

Referência em festivais do gênero
na América Latina, o evento será rea-

SAIBA COMO
CHEGAR

lizado em três palcos da cidade –
Praça São Pedro (a partir das 11h15),
Lagoa de Iriry (a partir das 14h15) e
Costazul (a partir das 20h).

Além dos norte-americanos Rob-
ben Ford e Roy Hargrove, compõem a
programação internacional do festival
o baterista Omar Hakim, também dos
Estados Unidos, a banda britânica
Incognito Band, o guitarrista inglês
Matt Schofield, a multi-instrumentis-
ta dos Estados Unidos Carolyn Won-
derland e o acordeonista norte-ameri-
cano Dwayne Dopsie.

O Brasil será representado pelo gui-
tarrista Artur Menezes, pelo gaitista
Gabriel Grossi e pelo grupo Segundo
Set, vencedor do concurso de bandas
realizado na edição de 2014 do festival.

O Rio das Ostras Jazz & Blues
Festival é realizado pela Secretaria

Municipal de Turismo de Rio das
Ostras e pela importância foi inserido
no calendário oficial de eventos do Rio
de Janeiro. A primeira edição do festi-
val aconteceu em 2003 e originou-se
do Projeto Rio das Ostras Instrumen-
tal – série de apresentações mensais
realizadas em 2001 e 2002, nas praias
de Rio das Ostras. Além de promover
o encontro de grandes nomes da mú-
sica, o evento propicia o crescimento
turístico da região.

Informações
Veja programação completa no endereço
www.riodasostrasjazzeblues.com/

Ao passar pela Ponte, acesse a BR-101 e
siga até Casimiro de Abreu. Neste ponto,
acesse a RJ-162 (Serra Mar) por
Rio Dourado até Rio das Ostras.
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Rio-Niterói

RJ-124

Saindo da Ponte, siga pela BR-101 até chegar
a Rio Bonito. A partir deste ponto, acesse
a RJ-124 para depois seguir pela Amaral
Peixoto até Rio das Ostras.
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Robben Ford
Um dos maiores guitarristas da atualidade. Sua
combinação de blues com influência do jazz e do
rock influenciou milhares de guitarristas. Recebeu cinco
indicações ao Grammy Awards na década de 1990.

Roy Hargrove
Trompetista versátil, integrante do quinteto Roy

Hargrove (Roy Hargrove Quintet). O músico tem
dois Grammy Awards: Melhor Performance de

Jazz Latino (Álbum Habana, 1998) e Melhor
Álbum de Jazz Instrumental (Álbum Directions in
Music, 2002). Seu quinteto é formado por Justin

Robinson (sax alto), Sullivan Fortner
(piano), Ameen Saleem (baixo), Quincy Phillips

(bateria) e pelo próprio Roy Hargrove (trompete).

Omar Hakim
Baterista de nome influente nos

gêneros jazz, jazz fusion e música
pop. Conhecido por trabalhar
com famosos músicos como

Lionel Richie, Michael Jackson,
Celine Dion, Mariah Carey,

Madonna e outros.

Incognito Band
O grupo Incognito é um dos mais importantes nomes do movimento soul

jazz no mundo. Formado por Jean-Paul “Bluey” Maunick (guitarra e vocais);
Tony Momrelle, Vanessa Haynes e Katie Hector (vocais); Matthew Cooper

(teclados e direção musical); Francisco Sales (guitarra); Francis Hylton
(bass guitar); Francesco Mendolia (bateria); Sidney Gauld (trompete); James

Hunt (saxofone); Alistair White (trombone) e João Caetano (percussão).

Matt Schofiled
Guitarrista importante na linha blues-rock. Influenciado por nomes
como B.B. King, Albert Collins e Stevie Ray. Ganhou o prêmio de
álbum do ano pelo British Blues Awards, em 2010. Recebeu por
três anos consecutivos (2010, 2011 e 2012) o prêmio de melhor
guitarrista do ano, também pelo British Blues Awards.

Carolyn Wonderland
Conhecida por unir elementos do country,
blues, rock e soul, Carolyn toca diversos
instrumentos (guitarra, bandolim, acordeão,
trompete e piano), destacando-se na
performance com a guitarra.

Dwayne Dopsie
Inspirado pela tradição de sua família no gênero zydeco (música folk norte-

americana originada no início do século 20), Dwayne aprendeu a tocar acordeão com
7 anos de idade. Aos 19 anos criou o grupo do qual faz parte, os Hellraisers.

Artur Menezes
Brasileiro conhecido como “o garoto prodígio do blues”. Além de uma

impressionante atuação com a guitarra, Artur compõe e interpreta. Sua
banda é formada por Wladimir Catunda (bateria), Nino Nascimento (baixo),

Mateus Schanoski (teclados) e pelo próprio Artur Menezes (voz e
guitarra).

Gabriel Grossi
Gaitista renomado, integrante do Hamilton de Holanda Quinteto, finalista do Grammy Latino por duas vezes seguidas e vencedor do Prêmio
Tim 2007. O músico brasileiro tem oito discos lançados e já trabalhou com as cantoras Zélia Duncan e Beth Carvalho, entre outros.

Segundo Set Instrumental
Banda de jazz fusion que mistura ritmos brasileiros a blues, reggae e jazz, com elementos eletrônicos e de música

oriental. Em 2014, o grupo foi vencedor do concurso de bandas realizado pelo Rio das Ostras Jazz & Blues Festival.
A banda é formada pelos músicos Junior Muniz (baixo), Diego Freitas (bateria) e Bruno (sax).

Depois de passar pela Ponte,
acesse a Rodovia Amaral Peixoto
até Rio das Ostras.

Araruama
São Pedro da Aldeia RJ-106RJ-100

Maricá

Saquarema Araruama
São Pedro da Aldeia

Rio Bonito
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Rio sobre duas rodas

Interdição
O Tour do Rio passará pela Ponte Rio-Niterói na última etapa da competição, dia 30 de agosto. A
Ecoponte vai operar em regime especial de sinalização e controle de tráfego. Equipes de socorro médico e
mecânico estarão reforçadas e ficarão em pontos estratégicos com as viaturas de inspeção, guinchos
e ambulâncias UTI e de resgate.

É preciso se programar para evitar eventuais atrasos na viagem, pois haverá uma interdição no sentido
Rio por cerca de 30 minutos, entre 10h e 12h30. Durante o período, a Polícia Rodoviária Federal e
equipes da concessionária interditarão as rampas de acesso à Ponte por medida de segurança.

Revista Ecoponte - julho.2015

O Tour do Rio, maior evento ciclís-
tico da América Latina, está de volta às
estradas do Rio de Janeiro, entre os dias
26 e 30 de agosto. Com quase mil quilô-
metros de pedaladas, atletas de muitas
nacionalidades vão percorrer diversas
cidades em cinco dias de provas.

A largada será feita no Rio em di-
reção a Angra dos Reis, passando por
Valença, Rio das Flores e Teresópolis,
retornando ao Rio no último dia para
completar os 797 quilômetros de pro-
va. O ciclista que fizer o percurso em
menor tempo, levando em conta as so-
mas de cada etapa, será o grande cam-
peão da prova.

Os participantes do Tour do Rio
são atletas experientes e que carregam
na bagagem competições como Tour
de France, na França, e Volta de San
Luis, na Argentina. Para a prova de
2015 já estão confirmadas dez equipes
nacionais e seis internacionais, prove-
nientes da Colômbia, Itália, Canadá,
Portugal, Estados Unidos e Espanha,
totalizando 96 ciclistas.

Chegando à sua sexta edição, a vol-
ta ciclística se destaca pelos belos ce-
nários que os atletas encontram pelo
caminho. Paisagens como praias, ser-
ra e construções históricas do Rio de
Janeiro fazem parte diariamente dos
trajetos.

Segundo Luisa Jucá, diretora do
Instituto Faça, realizador do Tour do
Rio, a prova ganha ainda mais impor-
tância um ano antes das Olímpiadas de
2016. “O ciclismo hoje possui 54 meda-
lhas olímpicas e temos no Brasil atle-
tas de alto nível. Sediar um evento in-
ternacionalmente reconhecido como

o Tour do Rio na cidade olímpica é uma
excelente oportunidade para dar visibi-
lidade à modalidade e aos atletas”, co-
menta.

“Ao longo de cinco dias, grandes
atletas percorrem diversas paisagens
do Estado e assim o Tour do Rio con-
segue fomentar o ciclismo e outras ati-
vidades econômicas, ao levar o evento
para cada cidade, além de apresentar
nossas belezas naturais aos competi-
dores internacionais, que saem do país
deslumbrados com a estrutura da
competição e com os encantos do Rio
de Janeiro”, completa Luisa Jucá.

Para informações sobre o tráfego, o usuário pode acessar o site www.ecoponte.com.br,
o Twitter: @_ecoponte ou ligar para o Disque Ecoponte 0800 77 76683.
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ATLETAS DE DIFERENTES NACIONALIDADES PERCORRERÃO QUASE MIL
QUILÔMETROS DE ESTRADA, PASSANDO POR CINCO CIDADES DO ESTADO

11viaje com a gente

Outra novidade que chega com a Revista da Ecoponte é a
possibilidade de os usuários da Ponte colaborarem com a
publicação.

Pela hashtag do Instagram #viajecomagente, os motoristas
que trafegam pela Ponte Rio-Niterói têm a chance de publicar
seus registros. As melhores imagens serão publicadas aqui
neste espaço.

Sejam imagens de cachoeiras,
praias, trilhas, paisagens,
monumentos, comida e
gastronomia, ou fauna e flora, o
importante é enviar seus
registros.

Quem sabe a sua foto não entra
na próxima edição da Revista
Ecoponte?!

Envie sua foto e viaje com a gente. Participe!

#viajecomagente

Revista Ecoponte - julho.2015

São Lourenço do Sul – RS (@felipe_vitoria)

Praia das Castanheiras – ES (@lookwxo) Festival Sabores do Litoral – PR (@viajecomagente) Centro Histórico de Paraty – RJ (@elitteboy)

Praia do Morro – ES (@diegofbraz) Cachoeira da Fumaça – ES (@brunualves)

Serra dos Órgãos – Petrópolis – RJ (@viajecomagente)
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