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Base Naval do Rio de 
Janeiro comemora 30 anos
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O marco inicial, conheça 
o primeiro usuário da 
Ponte Rio-Niterói
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Passado e presente
esta edição, o usuário da Ponte Rio-Niterói terá 
acesso ao início da história da rodovia por meio de 

seu primeiro usuário.  
O bilhete número um, recebido em uma das cabines 

da Praça do Pedágio no dia 5 de março de 1974, está 
guardado como relíquia junto aos pertences do aposentado 
Juguaracy Rodrigues da Silva, de  
81 anos. Além de contar detalhes do que viu no dia da 
inauguração da Ponte ao público, Juguaracy falou sobre a 
importância de uma obra dessa magnitude naquela época. 

O leitor também ficará por dentro das instalações 

de oito novos radares fixos ao longo da Ponte. A instalação e 
manutenção dos equipamentos são de responsabilidade da 
Ecoponte e serão operados a partir de junho. 

Outro destaque desta edição, é a comemoração do 
aniversário de 30 anos da Base Naval da Marinha, no dia 
15. Recentemente, a Base Naval criou o Centro de Defesa 
Ambiental, o que tornou o Complexo Naval do Mocanguê 
independente de empresas civis no combate a um possível 
derramamento de óleo. 

Boa leitura a todos!
Esta edição é uma homenagem à pequena Alice.
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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, Iara Magalhães, Paula Ferreira e Taynara Cristina dos Santos. Projeto gráfico, Revisão de Texto e Edição: Zigg Comunicação. Editoração 
eletrônica: Celso Arimatéia - Zigg Comunicação. Foto de capa: Divulgação Ecoponte/ Ministério dos Transportes. 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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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.

Moedas em circulação
A Ecoponte promove uma campanha de 
doação de moedas pelos seus colaboradores. 
Os usuários estão convidados a participar 
utilizando moedas no pagamento do pedágio. 
Lembre-se de facilitar o troco com vinte  
centavos. Liberte suas moedas!

N

08
SAÚDE
Ecoponte reforça 
campanhas de conscientização 
contra o Aedes aegypti
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História viva da 
Ponte Rio-Niterói

JUGUARACY TEM ORGULHO DE 
MOSTRAR O PRIMEIRO BILHETE 
RECEBIDO NA PRAÇA DO PEDÁGIO, 
NA INAUGURAÇÃO DA PONTE
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de março de 1974. Dias de-
pois da instalação do último 

pilar de sustentação da via, era a 
hora de finalmente poder cruzar 
a famosa e tão aguardada Ponte 
Presidente Costa e Silva, ou 
como é mais conhecida, Ponte 
Rio-Niterói. As lembranças da 
inauguração para o público da 
grandiosa obra ainda estão bem 
vivas na memória de Juguaracy 
Rodrigues da Silva, primeiro 
usuário a passar pelo pedágio da 
rodovia, há 42 anos. 

Além de manter cada detalhe 
daquele dia na cabeça, Juguaracy 
guarda a sete chaves o símbolo 
histórico do momento: o primei-
ro recibo entregue na Praça do 
Pedágio, segundos após a inau-
guração. Aos 81 anos de idade, 
o aposentado mostra que as 
lembranças dessa data realmente 
estão frescas na memória.

“Naquele dia saí de casa às 4h 
da manhã com meu Chevrolet 
1951 rumo à Ponte, na companhia 
de um amigo e de um primo já fa-
lecido. Subimos a via em direção 
ao Rio e estacionamos o carro 
cuidadosamente encostado na 
corda usada para o desenlace da 
inauguração. Assim que libera-
ram os veículos, fui o primeiro a 
sair”, conta emocionado. 

À época mecânico de aero-
naves, Juguaracy trabalhava no 
Aeroporto Internacional do Rio 
- Galeão, e a partir daquela data 
passou a utilizar a Ponte diaria-
mente, até se aposentar, em 1980. 
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Nova fiscalização
Os equipamentos serão 

instalados a aproximadamente 
3 quilômetros um do outro

Ilha 
do Fundão

Caju

Rio de Janeiro

Niterói

Ilha da 
Conceição

Fonseca

GRANDE RETA

RE
TA

 D
O 

CA
IS

PRAÇA DE
PEDÁGIO

VÃO CENTRAL

ILHA DE 
MOCANGUÊ

SENTIDO 
RIO

SENTIDO 
NITERÓI

>> Exceder velocidade em 
até 20% (infração 
média), com multa de 
R$ 85,13, mais perda 
de 4 pontos.

>> Exceder velocidade 
em até 50% 
(infração grave), 
com multa de 

 R$ 127,69, mais 
 5 pontos.

>> Exceder velocidade 
em mais de 
50% (infração 
gravíssima), multa 

 de R$ 574,62, mais 
 7 pontos, apreensão 
 da carteira e suspensão 

do direito de dirigir.

06capa 07obras

O

Segundo ele, o momento mais im-
portante do evento foi quando entrou 
na cabine número um para fazer o pa-
gamento do pedágio. “Não tenho como 
descrever a emoção que senti na hora. 
Eu sabia que estava fazendo parte de 
algo memorável e isso vou levar para 
sempre comigo. Uma obra dessa mag-
nitude naquela época era inimaginável”.  

Acostumado a dar valor à história, 
Juguaracy conta que se habituou a 
guardar objetos que de alguma forma 
pudessem registrar um momento do 
passado. “Sou saudosista, tenho con-

servadas no armário outras lembranças 
da década de 1970. O antigo me traz 
recordações de uma época em que a 
vida era mais agradável”. 

O perfil saudosista do ex-mecânico 
de aeronaves é bem conhecido pela 
mulher, Lilahy, além dos dois filhos e 
quatro netos do casal, cuja união com-
pleta 58 anos em 2016. “Todos sabem 
onde guardo meus pertences históricos 
e já combinei com um de meus netos 
que ele herdará o bilhete da Ponte e um 
isqueiro antigo que também preservo 
com muito carinho”, conclui.

Revista Ecoponte - março.2016

Juguaracy e o neto conhecem a sala de videomonitoramento com o gerente de Atendimento ao Usuário, Júlio Amorim, e o diretor superintendente, Alberto Lodi
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Ponte Rio-Niterói terá 
radares fixos a partir de junho

s radares fixos estarão em 
funcionamento na Ponte Rio- 

Niterói a partir de 1° de junho. Serão 
oito dispositivos ao longo da Ponte, 
quatro em cada sentido. A localização 
foi definida por meio de um estudo 
técnico baseado em alguns critérios, 
como número de faixas de rolamento, 
traçado da via e índice de acidentes. No 
sentido Niterói, os radares ficarão na 
Reta do Cais, Grande Curva, descida 
do Vão Central e após o Mocanguê. Em 

direção ao Rio, próximo ao Mocanguê, 
descida do Vão Central, Grande Reta e 
Reta do Cais. O limite máximo de velo-
cidade na rodovia continuará 80 km/h.

A implantação dos radares é con-
tratual e a operação é de responsabili-
dade da Polícia Rodoviária Federal. De 
acordo com Júlio Amorim, gerente de 
Atendimento ao Usuário da Ecoponte, 
os valores das multas são destinados 
ao Estado, sem gerar receita para a 
concessionária. “Os radares servem 

como uma ferramenta de auxílio para 
a redução de acidentes e também para 
que o motorista sempre dirija com pru-
dência”, declara.

Segundo a PRF, a maior parte dos 
acidentes na Ponte são causados por 
colisões traseiras, causadas princi-
palmente pelo excesso de velocidade. 
Mesmo após a implantação dos dispo-
sitivos fixos, os radares móveis poderão 
ser usados em operações da polícia na  
Ponte, em horários e pontos estratégicos.

LIMITE DE VELOCIDADE SERÁ MANTIDO EM 80 KM/H

Mais história
No dia 4 de março de 1974, a Ponte 
Rio-Niterói era inaugurada pelo então 
ministro dos Transportes Mário 
Andreazza, idealizador da grandiosa 
obra cujo projeto havia sido assinado 
pelo Presidente Costa e Silva em 1968.

A construção ocorreu de 1969 a 1974 e 
a inauguração para o público aconteceu 
no dia 5 de março de 1974. Hoje, a 
Ponte representa a principal ligação 
entre as cidades do Rio e de Niterói, 
recebendo diariamente cerca de 150 mil 
veículos.
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0908saúde aniversário

No dia 15 de maio, a Base Naval 
do Rio de Janeiro (BNRJ) com-

pletará 30 anos. Criada em 1986, é a 
principal unidade de apoio aos navios 
de guerra do país e tem como objetivos 
cuidar das embarcações da Marinha 
do Brasil.

Recentemente, a Base Naval criou 
o Centro de Defesa Ambiental, o  

Base Naval do Rio 
celebra 30 anos

que tornou o Complexo Naval do 
Mocanguê independente de empre-
sas civis no combate a um eventual 
derramamento de óleo na Baía de 
Guanabara. Outras medidas adotadas 
na área de sustentabilidade pela BNRJ 
foram racionalizar o consumo de água 
e telefonia, o uso de suas viaturas e o 
descarte de lixo.

CRIADA EM 1986, É A 
PRINCIPAL UNIDADE DE 
APOIO AOS NAVIOS DE 

GUERRA DO PAÍS

Fevereiro 
de 1860

A Fazenda Nacional 
adquire a Ilha 
de Mocanguê 

Grande, por vinte 
e seis contos e 
quinhentos réis

Janeiro 
de 1976

Marinha do 
Brasil anuncia a 
implantação da 
futura Estação 

Naval do Rio de 
Janeiro

Maio 
de 1986

Extinção da Estação 
Naval e, em 

seguida, criação da 
Base Naval do Rio 

de Janeiro

Maio 
de 2016

BNRJ completa 
30 anos
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ma casa inflável com a simu-
lação de todos os cômodos 

e móveis de uma residência co-
mum. Foi o que os colaboradores da 
Ecoponte puderam ver no pátio da 
concessionária, no dia 8 de abril. A 
ação pontual e efetiva de combate 
à proliferação do mosquito Aedes 
aegypti é uma iniciativa do sistema 
Firjan em parceria com a Fiocruz e 
Ecoponte. Além de palestras sobre o 
mosquito transmissor de dengue, zika 
e chikungunya, foi possível observar 
de perto quais locais da casa são os 
preferidos do inseto. 

A coordenadora da ação na Firjan, 
Suellen Gomes, explica que o objetivo 
da campanha é conscientizar o máxi-

Simulação de 
combate ao mosquito
COLABORADORES DA ECOPONTE TIVERAM DICAS 
SOBRE COMO EVITAR A PROCRIAÇÃO DO AEDES AEGYPTI

mo de pessoas no combate ao vetor. 
“Atualmente enfrentamos um proble-
ma de saúde pública que não abrange 
somente uma cidade ou estado. Todo o 
país está sendo atingido. Por isso, bus-
camos embasamento teórico e técnico 
com a Fiocruz e vamos disponibilizar 
a ação para outras empresas”. 

O cenário ideal de procriação do 
mosquito foi reproduzido em deta-
lhes no local, chamando atenção para 
a importância da discussão. Caixa 
d’água, calha de telhas, recipiente de 
geladeira e vasos de plantas são alguns 
dos itens “perigosos” encontrados na 
casa inflável, que tem destino certo. 
No dia 29 de abril, a ação estará no 
Largo da Carioca e será aberta ao pú-

blico. Já no dia 21 de maio é a vez de 
levar a campanha para a Ação Global, 
no Caju. 

No pátio da Ecoponte, a aceitação 
foi grande, segundo Suellen. “Os cola-
boradores estavam bem informados e 
interessados. Muitos já conheciam a 
maioria dos hábitos do Aedes aegypti 
e tiveram a oportunidade de aprofun-
dar os conhecimentos, levando para a 
família a tarefa de inspecionar a casa 
10 minutos por semana”, concluiu. 
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 COLABORADORES E 
PALESTRANTES DA FIRJAN 
TROCARAM CONHECIMENTO 
SOBRE AS MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

U

Dezembro 
de 1973

Ilha do Mocanguê 
é recebida pela 

Marinha do Brasil, 
após doação do 

Governo

Ar-condicionado é um dos potenciais vilões da sociedade por acumular água parada

Cômodos foram reproduzidos na empresa



Revista Ecoponte - março.2016 Revista Ecoponte - março.2016

11cultura10 viaje com a gente

Visite nossa fanpage 
facebook.com/ecorodoviassemacidentes

Confira 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 flora.  

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

Praia de Itaparica – Vila Velha – ES (@nataliaccorona)

O

Centro Cultural 
dos Rodoviários 
abre com duas 
exposições

Santos – SP (@santanadanie1) Paraty – RJ (@gabrinhole_photos)

Jardim Botânico – Curitiba – PR (@jutaviajando)

Juvevê – Curitiba – PR (@lucianamaruo)

São Bernardo do Campo – SP (instagram viaje com a gente)

Praia do Cassino – RS (@robertoheiden)

Centro Cultural do Sindicato dos Rodo-
viários do Rio de Janeiro será inaugurado 

no dia 1° de maio com duas exposições. Uma 
de arte e outra histórica sobre a evolução do 
transporte rodoviário no Rio de Janeiro.  

A exposição de inauguração irá reunir pin-
turas que retratam a cidade e seus coletivos, 
pedestres, trânsitos, luzes e arquitetura. Já 
a outra mostra irá apresentar fotografias de 
artistas do estado. 

O Centro Cultural é um espaço voltado para 
a cultura e lazer dos rodoviários, seus fami- 
liares e para o público em geral. Aberto de 
segunda a sexta, de 10h às 18h, as exposições 
poderão ser visitadas de 1° de maio a 3 de  
junho, com entrada gratuita. O endereço é Rua 
Camerino, 66, Centro. Para mais informações 
(21) 4119-4310. www.ccsr.org.br.

Localização privilegiada
O Centro Cultural está situado num local 

histórico, próximo à Pedra do Sal, na Zona 
Portuária, onde eram descarregados os navios 
que chegavam ao Rio ainda no período colonial 
(antigo Cais do Valongo). O prédio que abrigou 
associações de classes, e foi palco de diversas 
lutas, passou a ser a sede do Sindicato dos 
Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos 
do Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1931, e hoje 
abriga o Centro Cultural da categoria.

Imagem de bonde elétrico que estará na exposição 

Centro Cultural totalmente reformado 
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