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Carnaval e preservação da vida
edição de Carnaval da Revista Ecoponte destaca a 
responsabilidade de cada cidadão brasileiro no bem-estar 

e segurança de todos, dentro ou fora das rodovias nos dias de 
folia. Preparada para receber cerca de 1,8 milhão de veículos 
durante o Carnaval, a concessionária terá 50% de reforço do 
efetivo para atender seus usuários no período de quarta (3/2) a 
segunda-feira (15/2). Curtir com consciência é dever de cada um, 
desde a manutenção do veículo antes de viajar até a postura e o 
comportamento durante a folia. 

Na área de segurança, o destaque vai para as ações 
desenvolvidas pelo Detran-RJ na praça do pedágio da Ponte Rio-
Niterói, que envolvem panfl etagens e alertas sobre como evitar 
acidentes nas rodovias e a importância da participação de todos 
na prática do bom convívio em espaços públicos. Não misturar 

álcool e direção, não realizar ultrapassagens perigosas ou 
exceder os limites de velocidade são alguns dos requisitos 
primordiais no cuidado com a vida. 

Já no âmbito da saúde, as atenções se voltam para 
a colaboração de cada um para ajudar no combate às 
epidemias de dengue e zika que o Brasil enfrenta. As 
doenças são transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, 
transmissor também da febre chikungunya. Além de 
ações desenvolvidas pelos órgãos públicos, cada cidadão 
deve ajudar na solução do problema, eliminando possíveis 
focos criadouros do mosquito dentro de suas casas.

É por meio de pequenas atitudes que fazemos a nossa 
parte. Sejam conscientes e aproveitem o Carnaval com 
responsabilidade!
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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: divulgação 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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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 
equipamento

A Ecoponte tem à sua 
disposição mais um 

recurso para agilizar o 
atendimento ao usuário. 
A nova retroescavadeira 

será utilizada para recolher 
cargas que se espalhem 

em eventuais ocorrências 
na pista.
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Ecoponte põe em prática sua 
primeira Operação Carnaval. 

Para atender os usuários que trafega-
rão pela via até segunda-feira (15/2), 
a concessionária conta com reforço 
do seu efetivo para os dias de folia. 
Além das ações da concessionária, a 
Polícia Rodoviária Federal intensifi ca 
o combate às irregularidades na Ponte 
Rio-Niterói e usa um helicóptero para 
patrulhar a via do alto, medida que tem 
o objetivo de aumentar a segurança. 
Além das irregularidades nas rodovias 
de acesso, os municípios da Região dos 
Lagos também lançaram ações de fi s-

Ecoponte realiza 
sua primeira 

Operação Carnaval

HeLicóPtero da PrF PatruLHa a 
Ponte rio-niterói nos dias de maior movimento

calização para combater excessos por 
parte dos turistas.

O diretor superintendente da 
Ecoponte, Alberto Lodi, recomenda 
que os usuários fiquem atentos às 
normas de trânsito durante o deslo-
camento do Carnaval. “Para curtir um 
Carnaval com segurança, os usuários 
devem, por exemplo, fi car atentos às 
condições dos automóveis, buscar 
horários com menor previsão de trá-
fego na Ponte e aproveitar o destino da 
viagem da melhor forma possível, com 
responsabilidade”.

No período que se estende até 

segunda-feira (15/2), a expectativa da 
concessionária é de que 1,8 milhão de 
veículos trafeguem nos dois sentidos 
da Ponte. O pico de saída para as praias 
da Região dos Lagos será no sábado 
(6), quando mais de 100 mil veículos 
deverão cruzar a Ponte. Na quinta (4) e 
na sexta (5), o volume de tráfego deverá 
ser de 90 mil e 89 mil, respectivamente. 
O domingo (7) passa a ser uma opção 
para os usuários, quando a expectativa 
cai para 72 mil veículos em direção a 
Niterói.

Para a volta, a Quarta-Feira de 
Cinzas (10) e a quinta (11) serão dias de 

A

PrF reaLiZa açÕes de 
FiscaLiZação na Praça 

do Pedágio da Ponte
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e podem, do alto, autuar motoristas que 
forem fl agrados cometendo infrações. 
Até o fi nal do Carnaval, a PRF prevê 
realizar Operações Lei Seca na Ponte. 

Região dos Lagos
As prefeituras de Búzios e Cabo 

Frio vão fazer ações de segurança e 
conscientização, respectivamente, 
durante o Carnaval. Em Búzios, o 
Programa Cuca Fresca faz a identifi ca-
ção dos fi lhos de banhistas para que, em 
caso de perda, eles sejam encontrados 
com maior facilidade.

Já em Cabo Frio, a prefeitura lan-

çou a campanha de conscientização 
sobre o descarte de resíduos sólidos 
nas praias da cidade. A Secretaria 
de Meio Ambiente instalou placas e 
bobinas de sacos plásticos para cons-
cientizar a população a separar o lixo 
na praia.

Em parceria com os Parques 
Estaduais, as prefeituras das cidades 
de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, 
Araruama, São Pedro da Aldeia e 
Saquarema vão realizar a Operação 
Verão 2016, com o objetivo de garantir o 
ordenamento da visitação aos parques 
estaduais e praias da região.

HeLicóPtero da 
PrF garante ainda 

mais segurança 
aos usuários

Como curtir a folia com responsabilidade 

Proibição 
da entrada 

de visitantes 
com animais 
domésticos

Proibição 
de camping 

irregular

controle de 
veículos em 

estacionamentos

Fiscalização 
de ambulantes 

nas praias
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Frota oPeracionaL está À disPosição 
Para auXiLiar demandas do Feriado
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rodovida: camPanHa 
nacionaL de segurança 
Lançada na Ponte vai atÉ 
dePois do carnavaL

grande movimentação, quando 86 
mil e 87 mil veículos seguirão, respecti-
vamente, em direção ao Rio. E no fi m de 
semana seguinte ao Carnaval, a expec-
tativa é de que 89 mil veículos sigam em 
direção à capital fl uminense. Segundo 
as projeções da concessionária, os me-
lhores dias para a volta serão sexta (12), 
com 73 mil, e sábado (13), com 72 mil 
veículos seguindo em direção ao Rio.

A Ponte Rio-Niterói é uma das prin-
cipais vias contempladas pelo esquema 
especial de monitoramento da PRF 
lançado em dezembro com a Operação 
Rodovida e que se estende até o Carna-
val. Os policiais patrulham a via com 
apoio de um helicóptero modelo Colibri 
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rezar pelo bem-estar e pela segu-
rança de todos que passam pela 

Ponte Rio-Niterói. Esse é o objetivo 
da parceria entre a Ecoponte e a Coor-
denadoria de Educação do Detran-RJ. 
Desde junho de 2015, quando começou 
a operar a rodovia, a concessionária 
realiza ações em conjunto com o depar-
tamento, sempre visando à valorização 
da vida, para promover uma conduta 
segura ao volante.

O diretor-superintendente da  
Ecoponte, Alberto Lodi, considera im-
portantíssima essa união. “A operação 
e a manutenção da Ponte Rio-Niterói, 
objeto do nosso contrato, envolvem di-
versas questões, mas a mais importante  
é a segurança do usuário”, conta.

De junho a dezembro do ano pas-
sado, foram realizadas quatro ações 
do programa Boa Viagem, do Detran, 
na praça do pedágio da Ponte, com dis-
tribuição de 12 mil folhetos. Para 2016, 

Ecoponte e Detran-RJ juntos 

em defesa da vida
Parceria entre 
concessionária 

e órgão visa 
Promover 

a segurança 
dos usuários

 Faça sua Parte e seja  você a mudança no trânsito!

as ações estão previstas às vésperas 
de feriados, tais como Páscoa, Corpus 
Christi e Proclamação da República.

O coordenador de Educação para 
o Trânsito do Detran-RJ, João Mar-
celo Gueiros, explica que o intuito da 
parceria é fazer alertas frequentes aos 
motoristas. “Essa união é benéfica para 
todos, pois tem o objetivo de trazer 
mensagens educativas que conscien-
tizam a população e acabam reduzindo 
os riscos de acidentes”, conta.

O material educativo é entregue 
acompanhado de mensagens de aten-
ção que ajudam a trazer maior conhe-
cimento sobre os riscos a que usuários 
estão expostos na direção. Conforme o 
departamento, as principais causas de 
acidentes de trânsito são a imprudên-
cia, negligência, imperícia e ação eva-
siva. “Por isso, o foco das campanhas é 
ressaltar as responsabilidades indivi-
duais e mudar a atitude em benefício 
do bem coletivo”, conclui.
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Feriados demandam maior atenção

Blitz educativa do detran aborda policiais militares na Ponteuma das ações do detran na Ponte, no fim de 2015

Lixeirinha de carro 
também foi distribuída
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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! 

Lembre-se de registrar paisagens, 
monumentos, gastronomia, fauna e fl ora.  

Quem sabe a sua imagem não entra 
na próxima edição da revista ecoponte?

rio de janeiro – rj (@ricorussojr)

ilha Bela – sP (instagram viaje com a gente)

cunha – sP (@zetrevisam) Paraty – rj (@paulinhaparaty)

santos – sP (@marcelo_biker)

Pelotas – rs (instagram viaje com a gente) caraguatatuba – sP (@nsrocha)

aumento dos casos de dengue e 
zika vírus no Grande Rio e em 

todo o País reativou a necessidade de 
uma grande mobilização para o com-
bate ao mosquito aedes aegypti, que 
também é vetor da febre chikungunya. 
Atenta a essa necessidade, a Prefeitura 
de Niterói criou a campanha “Não crie 
mosquito em casa”, lançada em janeiro, 
com destaque para o aplicativo “Sem 
dengue”, uma importante ferramenta 
na guerra contra o mosquito. 

A Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) também entrou na 
luta contra o mosquito e está reforçan-
do a campanha do Ministério da Saúde. 
Na Ponte Rio-Niterói, mensagens 
alusivas à campanha são exibidas nos 
painéis de mensagens variáveis.

Criado para ajudar a identifi car os 
possíveis focos do mosquito, o apli-
cativo permite que a população faça 
imagens de criadouros e envie para a 
Prefeitura. A partir das fotos recebidas, 
é possível enviar equipes ao local, já 
que o aplicativo é georreferenciado e 
identifi ca automaticamente o endereço 
da foto enviada. Gratuito, o app já está 
disponível para usuários dos sistemas 
Android e iOS.

O diretor do Departamento de 
Vigilância Sanitária e Controle de 
Zoonoses da Prefeitura de Niterói, 
Cláudio Vicente, explica a importância 
das ações individuais para a efi cácia do 
trabalho público. “O esforço é inten-
sificado nos fins de semana, com 80 
agentes fazendo abordagens de casa em 

Niterói e ANTT com campanhas 
de combate ao Aedes aegypti

PreFeitura Lança aPLicativo Que ajuda autoridades 
municiPais a LocaLiZarem Focos do mosQuito

acompanhe mais informações sobre o assunto no site da 

Prefeitura de niterói http://niteroi.rj.gov.br/

Cuidados importantes
além das ações de órgãos públicos, é essencial o envolvimento da sociedade no combate ao 
transmissor dessas doenças. veja algumas atitudes simples que devem ser tomadas por todos 
para que a situação seja controlada: 
• as calhas devem ser mantidas limpas;
• os ralos precisam estar limpos e protegidos com tela;
• os pneus não devem conter água e precisam ser abrigados da chuva;
• as piscinas têm que ser tratadas ou cobertas;
• os pratos e vasos de plantas devem ser preenchidos com areia até a borda;
• os vasos sanitários sem uso constante têm que ser mantidos fechados;
• os baldes e garrafas devem ser virados com a boca para baixo.

casa para realizar educação sanitária e 
orientar os moradores. Além disso, uti-
lizamos o carro fumacê para eliminar 
mosquitos adultos e fazemos a limpeza 
de bueiros. Mas é fundamental que 
a população faça sua parte e a cam-
panha segue como importante ferra-

menta de conscientização para todos”.
As ações da campanha envolvem 

também distribuição de panfletos, 
cartazes, divulgação nas mídias so-
ciais e uma página especial no Portal 
da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br/
contradengue). 

aplicativo sem dengue
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