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Mais obras para você
esta primeira edição de 2016, apresentamos o pontapé 
inicial das nossas obras. Com o objetivo de reforçar a 

segurança dos usuários e continuar oferecendo fl uidez no 
tráfego da Ponte, começaremos nosso cronograma com a 
ampliação da Praça do Pedágio e construção do mergulhão sob 
a Praça Renascença. No pedágio, as intervenções têm início 
ainda neste mês e as melhorias serão entregues em maio, 
quando os usuários poderão contar com mais três cabines 
de arrecadação. Até maio de 2017, o mergulhão da Praça 
Renascença fi cará pronto, facilitando a vida de quem vem 
da Avenida Feliciano Sodré e do Centro em direção à 
BR-101 e Alameda. 

No Mocanguê, as alterações realizadas nas paradas dos 
ônibus em novembro passado surtiram bons resultados, 

com menos congestionamentos nos dois sentidos. 
Somente os coletivos identifi cados com adesivo no 
para-brisa dianteiro têm permissão de fazer a parada 
nos pontos do Mocanguê. Aqueles que não param no 
local chegam mais rápido aos destinos, benefi ciando 
os passageiros e melhorando a fl uidez da Ponte.

A edição apresenta ainda três histórias de 
superação de cadeirantes que participam da 
Operação Lei Seca. No último dia 13, durante ação 
educativa da OLS na praça do pedágio da Ponte, 
ouvimos como cada um superou seu trauma do 
acidente provocado pela mistura de álcool e direção e 
o transformou em motivação pela conscientização. 

Aproveitem e boa leitura!
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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.  
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Faça parte de nossa equipe
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. 

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.

Energia 
limpa

As placas fotovoltaicas 
e o cata-vento 

instalados próximos 
à praça do pedágio da 

Ponte Rio-Niterói têm 
capacidade para gerar 

mil watts de energia 
elétrica e, atualmente, 
alimentam dois postes 

de iluminação e uma 
tomada. A ideia é que o 

equipamento fique instalado por um ano como projeto piloto e poderá 
ser implantando em outros locais da Ponte.
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Praça do Pedágio mais ampla
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Em média, cerca de 400 mil pessoas atravessam a Ponte diariamente 
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restes a dar início às obras de ampliação da 
Praça do Pedágio, a concessionária Ecoponte 

se empenha para oferecer cada vez mais fl uidez no 
tráfego da rodovia, melhorando a vida das cerca 
de 400 mil pessoas em média que cruzam a Ponte 
Rio-Niterói todos os dias. Até o fi m de maio, mais 
três cabines serão construídas, sendo duas mistas 
(cobranças manual e automática) e uma fl ex (para 
passagem de carros e motocicletas). No total, serão 
disponibilizadas 17 cabines de arrecadação. Outras 
intervenções estão previstas para os próximos me-
ses, benefi ciando milhões de passageiros.

O diretor superintendente da Ecoponte, 
Alberto Lodi, está confi ante com o início das obras: 
“São as primeiras obras de melhorias da concessio-
nária, com prioridade à excelência no atendimento 
aos usuários e melhorias no fl uxo de veículos”.

As obras de ampliação do pedágio serão realiza-
das preferencialmente em horários de menor fl uxo 
de veículos. “O principal objetivo da concessionária 
é reduzir ao máximo o desconforto de motoristas e 
passageiros. Por isso, faremos as intervenções em 
horários alternativos e no contra-fl uxo, priorizan-
do o trecho fora da faixa de rolamento”, explica o 
gerente de Engenharia da Ecoponte, Fábio Stocco.

Praça do Pedágio mais ampla

OBRAS COMEÇAM EM 
JANEIRO E TÊM O OBJETIVO 

DE GARANTIR MELHORIAS NO 
FLUXO DE VEÍCULOS 

DA RODOVIA

P

Praça do Pedágio mais ampla
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Além da Praça do Pedágio, outras obri-
gações contratuais fazem parte do cro-
nograma de obras da empresa. Uma delas 
é a construção do mergulhão da Praça 
Renascença, que terá como prioridade as 
imediações e os acessos de Niterói à rodovia. 
Em fase de licenciamentos junto à Secretaria 
Municipal de Urbanismo de Niterói, a obra 
já tem estudos, sondagens e contratações em 
andamento e terá início no segundo semestre 
deste ano. 

“O objetivo da passagem subterrânea é 
propiciar fl uidez para quem vem da Avenida 
Feliciano Sodré e do Centro em direção à 
BR-101 e à Alameda”, conta Fabio. A manu-
tenção do mergulhão será de responsabilida-
de da concessionária, que realiza estudos de 
drenagem e iluminação.

Mocanguê 
Os passageiros de ônibus também me-

recem atenção especial da Ecoponte. Desde 
15 de novembro do ano passado, esses usuá-
rios podem optar por parar no ponto da Ilha 
de Mocanguê ou passar direto, selecionando 
o ônibus pelo adesivo afi xado no para-brisa 
dianteiro dos coletivos. Essa medida contem-
pla mais de 100 linhas e é resultado de estudos 
feitos pela concessionária, depois de analisar 
o fl uxo na região em horários de pico. 

Segundo o gerente de Atendimento 
ao Usuário da Ecoponte, Júlio Amorim, o 
cenário teve uma forte mudança positiva. 
“Notamos signifi cativa melhora no local após 
a implantação da medida. Onde encontráva-
mos grandes retenções e por longos períodos, 
agora vemos situações pontuais de trânsito 
intenso, que rapidamente são normalizadas, 
já que menos ônibus param”, conclui. 

Até maio de 2017, mais uma melhoria no 
Mocanguê será entregue aos passageiros. A 
otimização da geometria dos pontos de ôni-
bus no local permitirá a parada de até quatro 
coletivos simultaneamente, em cada sentido. 
Além disso, cada ponto contará com duas 
faixas de rolamento.

 ALÉM DA PRAÇA DO PEDÁGIO, 
FAZE PARTE DO CRONOGRAMA 

DE OBRAS DA EMPRESA A 
CONSTRUÇÃO DO MERGULHÃO DA 

PRAÇA RENASCENÇA, QUE TERÁ COMO 
PRIORIDADE AS IMEDIAÇÕES E OS 
ACESSOS DE NITERÓI À RODOVIA
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OBRAS DE 
AMPLIAÇÃO 
DA PRAÇA DO 
PEDÁGIO DARÃO 
MAIS FLUIDEZ 
AO TRÁFEGO DA 
RODOVIA

O GERENTE 
DE ENGENHARIA 

AFIRMA QUE 
PRIORIZA O MÍNIMO 

DE DESCONFORTO 
AOS USUÁRIOS

O GERENTE 
DE ENGENHARIA 

AFIRMA QUE 
PRIORIZA O MÍNIMO 

DE DESCONFORTO 
AOS USUÁRIOS
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Os heróis da 
Operação Lei Seca
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Valesca tinha apenas 18 anos quando foi vítima de um condutor embriagado

Jefferson sabe a importância e o valor da vida

rês acidentes distintos, com 
três vítimas diferentes, e uma 

mesma missão em cima de cadeiras 
de rodas. Nas ações da Operação Lei 
Seca realizadas na Ponte Rio-Niterói, 
três histórias de superação e amor ao 
próximo, com muita conscientização 
aos motoristas, servem como pano de 
fundo para a atuação dos cadeirantes. 
No dia 13 de janeiro, Jeff erson Maia, 
de 52 anos, Valdir Figueiredo Filho, 
55, e Valesca Gonçalves Gomes, 37, 
estavam na praça do pedágio da Ponte 
distribuindo panfl etos educativos da 
OLS que mostram os riscos da mistura 
de álcool e direção.

Há cinco anos atuando na OLS, o 
pedagogo Jefferson conta que, aos 
23 anos, perdeu o controle do veículo 
que conduzia e bateu num poste em 
Campinho, Zona Norte do Rio. Jeff erson 
havia bebido antes de dirigir. “Meu aci-
dente foi um grande alerta para mim. 
Graças a Deus estou vivo, numa cadeira 
de rodas. Mas tento evitar que outros 
tenham o mesmo sofrimento que tive. 
Não quero isso pra ninguém.”

Jeff erson lembra que sua geração 
nunca atentou para os riscos de mistu-
rar álcool com direção. “A importância 
da OLS é total, e nossa missão é difí-
cil tendo em conta o caráter transfor-
mador. Trabalhamos pela mudança de 
paradigma”, conclui.

O acidente que provocou a per-
da dos movimentos nas pernas de 
Valesca foi causado por um condutor 
embriagado que colidiu no seu veícu-
lo quando tinha apenas 18 anos, em 
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CADEIRANTES FAZEM AÇÃO 
EDUCATIVA NA PRAÇA DO PEDÁGIO

Valdir superou as difi culdades e ajuda a conscientizar motoristas

Campo Grande, Zona Oeste. 
“Quando participo das panfle-
tagens da OLS, muitos olham 
pra mim e perguntam como foi o 
acidente que me deixou na cadeira 
de rodas. O que respondo? Que foi 
terrível, e misturar álcool e dire-
ção pode machucar a si próprio ou 
outras pessoas que nada têm a ver 
com isso, como foi o meu caso.”

Provocar a refl exão
A motivação que faz Valdir 

trabalhar na OLS vem do aciden-
te que quase lhe custou a vida, 
quando tinha 26 anos, na Penha, 
Zona Norte. Valdir acredita que 
o papel das ações educativas da 
OLS durante o verão, incluindo 
véspera de Ano Novo e Carnaval, 
são imprescindíveis nesta época 
do ano.

“Estamos num período em que 
muita gente quer beber e se diver-
tir. Isso é normal, mas precisa ser 
feito com responsabilidade. Não 
dá para ver as pessoas bebendo 
e dirigindo e fi car quieto. Temos 
que mostrar o que pode acontecer. 
Percebo que só a ação de panfl etar 
aqui na Ponte e também em outros 
lugares importantes já provoca a 
refl exão dos motoristas. Tem que 
ser assim, e a grande maioria das 
pessoas entende o recado”, com-
pleta Valdir.

Dados do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro mostram que 
desde que a OLS foi criada, em 
2009, houve redução de 32% no 
número de mortes no trânsito em 
território fl uminense. No Grande 
Rio, houve redução de 27% no 
número de vítimas de trânsito. E 
o uso do bafômetro é aprovado em 
97% das abordagens. Ao longo de 
todo o verão de 2016, incluindo o 
Carnaval, a Polícia Rodoviária 
Federal realizará operações com 
bafômetro na Ponte Rio-Niterói.
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Serviço
Temporada: de 8 de janeiro a 7 de março

Horário: sexta, sábado e segunda, às 21h/ domingo, às 20h 

Local: Teatro dos Quatro
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, 2º piso, Shopping da Gávea – Gávea

Telefone: (21) 2239-1095
Ingressos: sexta e segunda, R$ 70,00 | Sábado e domingo, R$ 90,00

Duração: 80 minutos
Gênero: drama
Capacidade: 402 lugares
Bilheteria: de segunda a sábado, das 13h às 21h, e domingo, das 13h às 20h

Classifi cação etária: 14 anos

O Último Lutador

ator Stênio Garcia está em cartaz com a peça “O Último 
Lutador”, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, até 

7 de março. Primeira produção do país a utilizar o universo da luta 
livre como cenário, a peça mostra a história de Caleb, o homem que 
desafi a o destino para reunir seu clã de lutadores. Com o objetivo de 
realizar seu sonho e trazer de volta o neto perdido, reaproximando-
o do pai ex-alcoólatra, Caleb decide criar um campeonato de luta 
livre e levar toda a família ao ringue. O combate vai mudar a vida 
de todos, tendo como foco a difi culdade em manter uma família 
unida e estruturada. 

Com texto de Marcos Nauer e Teresa Frota, direção de Sergio 
Módena, o espetáculo ressalta que nunca é tarde para perdoar e 
ser perdoado. O ator Stênio Garcia comemora 60 anos de carreira 
e volta aos palcos depois de 18 anos. 

O Impecável
té dia 25 de fevereiro (às terças, quartas e 
quintas), o público carioca pode conferir o ator 

Luiz Fernando Guimarães na peça “O Impecável”, no 
Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Ao todo, oito 
personagens compõem a história que se passa dentro 
de um salão de beleza. Os funcionários do salão, com 
seus vícios, virtudes e histórias, ganham vida em um 
monólogo superdivertido. 

Dirigido por Marcus Alvisi e escrito por Charles 
Möeller e Claudio Botelho, o espetáculo tem como 
foco os pecados capitais, que unem o jeito “politica-
mente incorreto” no estilo de vida dos personagens. 
Luiz Fernando Guimarães volta ao palco do Teatro 
dos Quatro depois de uma temporada de sucesso com 
a mesma peça.

Teatro – Peças imperdíveis no Rio

O

Serviço
Temporada: 5 de janeiro a 25 de fevereiro de 2015 (exceto 

dia 9/fevereiro)
Horários: terças, quartas e quintas, às 21h

Local: Teatro dos Quatro
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, 2º piso, 

Shopping da Gávea – Gávea

Duração: 70 minutos
Gênero: comédia
Ingressos: R$ 80,00
Bilheteria: diariamente, das 14h às 20h. Pela internet, no site 

www.ingresso.com, com inclusão de taxa de conveniência. 

Mais informações no telefone (21) 2239-1095

Classifi cação etária: 14 anos
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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?

Curitiba – PR (Carlos Renato Fernandes)

Pelotas – RS (@taniazanenga)

Cataratas do Iguaçu – PR (instagram viaje com a gente)

Campos do Jordão – SP (@dedeialuz)

Museu de Biologia Mello Leitão – ES ( @brunualves) Guarapari – ES (@rafaveloce) Ubatuba – SP (instagram viaje com a gente)
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