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Editorial
Reta Final de 2017

esta edição é dedicada à joRnalista iaRa Magalhães.

a edição de dezembro da Revista 
ecoponte traz a previsão de tráfego  
na Ponte Rio-niterói para as festas de fim 
de ano, e os recursos que a concessionária 
ecoponte disponibilizará. com dois 
milhões de veículos transitando na 
via para os feriados de natal e ano 
novo, 400 mil a mais que em 2016, 
a publicação mostra os dias de maior 

fluxo, como são os atendimentos na 
Ponte e pedágio, além dos canais  
de comunicação e dicas de viajem.

 outro destaque da publicação  
é o grupo amigo animal do Rio de janeiro 
(gaarj) que cuida de animais abandonados 
e maltratados de niterói e Maricá. o abrigo 
localizado em itaipuaçu, pede ajuda  
da população para continuar as atividades 

de amor aos animais.
 Último destaque é o Festival leopoldina 

orgânica. o evento realizado na Zona 
norte do Rio de janeiro levou atividades 
de educação ambiental à diversos bairros 
da região com o objetivo de ensinar aos 
moradores sobre coleta seletiva, preservação 
do meio ambiente e reciclagem.

 Boa leitura!
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ALÇA DA LINHA VERMELHA

Diretoria da Ecoponte em reunião com o 
governador do Rio de Janeiro, Pezão, 

para apresentar a obra

3Aceleradas

UTILIDADE PÚBLICA

Ouvidoria  ANTT: 166
Polícia  Rodoviária  Federal: 191

Corpo de Bombeiros: 193
DNIT:  0800 611 535 

Para mais informações sobre 
as turmas gratuitas de aPh, 
busque diretamente no site da 
concessionária ecoponte (www.
ecoponte.com.br) ou com a 
ouvidoria, por meio do telefone 
0800 77 76683  ou e-mail 
ouvidoria@ecoponte.com.br.

a concessionária ecoponte 
está com vagas abertas para 
profi ssionais com necessidades 
especiais. os interessados devem 
encaminhar o currículo via site, 
clicando na aba Trabalhe Aqui. 

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) na 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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Concessionária se prepara para receber 400 veículos a mais que em 2016

Recorde de  
final de ano

A concessionária Ecoponte estima receber cerca de 2 milhões de veículos de 23 de 
dezembro a 2 de janeiro de 2018 nos dois sentidos da Ponte Rio-Niterói. Em direção  
 a Niterói e Região dos Lagos, a expectativa de maior fluxo é quinta (28/12) e sexta 

(29), quando cerca de 195 mil veículos cruzarão a via (95 mil e 100 mil, respectivamente).  
No sentido Rio, a previsão de alta é para segunda (1°/01) e terça (2), com cerca de 200 mil veículos 
em direção à capital fluminense (107 mil e 93 mil, respectivamente).

 Para a concessionária, os 400 mil veículos a mais em 2017 em relação ao ano passado no 
período são justificados pelo cenário macroeconômico, formato dos feriados de Natal e Ano Novo 
e mudança no perfil dos turistas.

 O diretor superintendente da concessionária Ecoponte, Alberto Lodi, conta que o acréscimo 
de veículos em relação ao ano passado é uma grande e satisfatória surpresa para a empresa.

Após receber a previsão de tráfego para 

o final de ano, percebemos a grande 

mudança em relação ao ano passado.  

A análise nos mostrou ainda que estamos 

fazendo o trabalho com qualidade e que  

o usuário confia na nossa gestão, por isso, 

aposta na Ponte Rio-Niterói para trajeto 

durante o período de festas

Alberto Lodi
Diretor superintendente da concessionária Ecoponte
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Alta no fluxo em direção 
Niterói e Regiões dos Lagos 
nos dias 28 e 29 de dezembro

Alta no fluxo em direção Rio 
nos dias 01 e 02 de janeiro

2 milhões de veículos nos dias 
23/12 a 02/01

ambos sentidos da Ponte Rio-niterói

Fluxo da ponte Final de ano 

> Ponte Rio-Niterói espera 2 milhões de veículos no final de dezembro

 Na Praça do Pedágio, os papa-filas (arrecadadores 
volantes) trabalham diariamente agilizando a passagem 
dos veículos nos horários de maior movimento. A equipe 
também ganhou um efetivo com cerca de 11 colaboradores 
para atender à grande demanda de veículos nas festas de  
fim de ano.
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 O efetivo do SOS Usuário Médico e Mecânico também 
está reforçado no período para garantir mais rapidez na 
liberação das pistas. As equipes atuam em regime especial 
e ficam posicionados em pontos estratégicos da via com 
viaturas de inspeção, motos, guinchos e ambulâncias UTI 
e de resgate.

 O gerente de Atendimento ao Usuário da Ecoponte, 
Júlio Amorim, afirma que a dedicação da equipe 
nessa fase do ano é fundamental para o andamento  
da operação.

 “Nossa equipe de operação trabalha com dedicação 
dobrada em épocas como Natal e Ano Novo. A demanda é 
grande e o perfil de utilização do usuário muda: além dos diários,  
o tráfego é incrementado pelos que não transitam com 
frequência, o que requer total atenção dos funcionários 
para agilizar o atendimento e manter o fluxo na Ponte. 
Estamos confiantes e preparados para proporcionar  
o melhor trajeto aos nossos usuários”, comenta Júlio.

> SOS Mecânico e Médico em prontidão 24h

O limite de velocidade 
na Ponte é 80 km/h

> Sentido Rio terá a segunda e terça como dias de maior movimento

divulgação  ecoponte
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 A Ecoponte também pede aos usuários que verifiquem as condições gerais 
do veículo antes de pegar a estrada. Calibragem dos pneus, níveis de água, óleo 
do motor e combustível. O coordenador de tráfego da Ecoponte, Alehandro 
Silva, afirma que a falta de manutenção recorrente do veículo está entre as 
principais causas de pane na via.

 “Infelizmente a falta de manutenção do veículo é um problema frequente na 
Ponte. O usuário sai para viajem e na via acaba se deparando com falta de água, óleo  
ou combustível. Nossa equipe corrige o problema de forma rápida, auxilia em 
qualquer contratempo e reforça a importância da manutenção e de outras 
regras como manter distância de segurança com o veículo à frente, obedecer à 
sinalização e o limite de velocidade, entre outros”, finaliza Alehandro.

Calibragem dos pneus

Òleo do motor

Níveis de água

Combustível

Condições Gerais:

 Os motoristas que quiserem acompanhar  
a movimentação na Ponte antes de acessá-la, 
podem obter a informação gratuitamente no 

perfil do Twitter (@_ecoponte) e no site  
(www.ecoponte.com.br).

divulgação  ecoponte
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Abrigo de animais abandonados e maltratados pede ajuda para continuar atividades

O Grupo Amigo Animal do Rio 
de Janeiro (Gaarj), que luta 
há 10 anos pelo combate ao 

abandono e maus tratos de animais, 
pede ajuda para continuar o trabalho 
de amor com os animais. Localizado 
no bairro de Itaipuaçu, em Maricá,  
o abrigo atende cerca de 60 cães, 
dez gatos e dois cavalos, todos 
resgatados das ruas de Niterói e 
Maricá. Diante do atual cenário 
econômico do Estado, o Gaarj sofre 
com a falta de verba e parcerias. 

Os maiores gastos do abrigo são 
com alimentação e higienização 
do local e animais. Ao todo, uma 
tonelada de ração é consumida  
a cada mês, e também cerca 

Amor de quatro patas

>

>

O Gaarj possui veterinários que cuidam da saúde dos animais resgatados  

Cães e gatos são vermifugados e castrados assim que 
chegam ao abrigo

de 60 litros de cloro e de desinfetante, e cinco 
mil litros de shampoo para cuidado dos animais.  
O Gaarj também atua com dois veterinários, que realizam 
exames periódicos, vermifugação e castração nos cães 
e gatos, e funcionários para manutenção dos cinco mil 
metros quadrados do abrigo.

A presidente do Gaarj, Adriana Gusbert, afirma que os 
parceiros são fundamentais para o andamento do abrigo  
e futuras adoções dos animais. A mesma ressalta que 
adotar é importante para possibilitar o abrigo a receber mais 
animais abandonados.

Os maiores gastos do abrigo são com alimentação e higienização  
do local e animais. Ao todo, uma tonelada de ração é consumida a cada 
mês, cerca de 60 litros de cloro e de desinfetante, e cinco mil litros  

de shampoo para cuidado dos animais.

divulgação gaarj

divulgação gaarj
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"Precisamos constantemente de parceiros para 

que os animais possam continuar com saúde 

até a chegada da sua adoção responsável.  

É um processo longo que demanda tempo  

e dinheiro, visando o bem-estar do animal",  

conta Adriana Gusbert.

No início do ano, o abrigo firmou parceria com o 12° Batalhão da Polícia Militar (12ºBPM). A parceria já gerou 
bons frutos como a campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças, de cobertores para o inverno e 
palestras educativas.

divulgação gaarj

divulgação gaarj

divulgação gaarj

divulgação gaarj

>

>

>

>

O abrigo para animais abandondos conta atualmente com 
90 animais abandonados

Os cachorros  são os principais animais resgatados  
em Niterói e Maricá 

A PM é parceira do Gaarj e atua com campanhas para ajudar o abrigo de animais

Os animais  ficam na espera de uma família para adoção
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Festival levou atividades de educação ambiental para bairros do Rio

A Zona Norte do Rio de Janeiro recebeu 
pela primeira vez o Festival Leopoldina  
.Orgânica. O evento conta com o apoio 

da concessionária Ecoponte e aconteceu no 
início de dezembro nos bairros de Manguinhos, 
Bonsucesso, Ramos, Complexo do Alemão, 
Olaria, Penha, Brás de Pina, Cordovil, Parada de 
Lucas, Vigário Geral e no Parque Ary Barroso. 
O Festival levou para a população atividades 
repletas de cultura e sustentabilidade, com  
o intuito de promover o pensamento ecológico 
na região.

O Festival Leopoldina contou com feira 
orgânica, atividades socioambientais para 
as crianças, ensinamentos sobre gestão  
de resíduos, revitalização local por meio de 
mudas de árvores, além de muita música e dança.  
O evento também promoveu a venda de produtos 
orgânicos com preços acessíveis e produzidos 
pelos próprios moradores da região.

Leopoldina sustentável
>

>

Estação Lixo Zero era o ponto de encontro sobre o descarte correto do lixo

O Festival contou  com produtos orgânicos cultivados pelos próprios 
moradores para venda
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>

Moradores e visitantes juntos pela preservação da Região Leopoldina

Com muita música, o Festival Leopoldina Orgânica levou sustentabilidade 
para a Zona Norte do Rio

Atividades de educação ambiental para as crianças também estiveram entre as 
atividades do Festival

Um dos organizadores, Rafael Carvalho, conta que 
outro objetivo do Festival é preparar os moradores para 
continuidade da atividade de coleta seletiva no fi nal de 
semana.

“O Festival implantou em todos os bairros uma estação 
‘Lixo Zero’ de descarte de resíduos a fim de ensinar 
os moradores a destinar seu lixo de maneira correta. 
Em cada posto tinha um catador-educador, que ensinava 
a separação dos recicláveis (que foram encaminhados 
para cooperativas de reciclagem); dos resíduos orgânicos 
(encaminhados para compostagem); líquidos (destinados 
ao tratamento sanitário) e rejeitos (enviados para o aterro 
sanitário). Com isso, o Festival pretendeu mostrar que 
eventos deste porte devem ser responsáveis pelo resíduo 
que geram e que o saneamento ambiental é um direito 
e obrigação de todos”, finaliza Rafael.

Os participantes do Festival Leopoldina Orgânica 
produziram uma árvore de natal orgânica feita com 
sobras de fantasias da escola Unidos de Lucas (Parada 
de Lucas) e caixas tetra pak vazias de leite e suco.

Feira orgânica

Atividades socioambientais 
para crianças

Ensinamentos gestão de resíduos

Revitalização local

ATIVIDADES!
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