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Editorial
SUSTENTABILIDADE EM PRIMEIRO LUGAR

Ne s t a  e d i ç ã o  d a  Rev i s t a 
Ecoponte o leitor ficará por dentro 
do novo sistema de iluminação da 
Ponte Rio-Niterói com luminárias 
de LED. Instaladas no início de julho, 
a partir de agora o usuário conta 
com 878 luminárias instaladas nos 
13,2 quilômetros e dez de acessos 
administrados pela Ecoponte. O 
novo sistema proporcionará uma 
redução de até 60% no consumo de 
energia, o que tornará a Ponte umas 
das rodovias com melhor gestão 
energética do país. 

Outro destaque é o novo viveiro 
de mudas da cidade. No início 
de julho, a Ecoponte assinou 
convênio com a Prefeitura de 
Niterói e a Sociedade Amigos 
do Jardim Botânico de Niterói 
(Samjarboni) para a revitalização 
do Viveiro de Mudas do Horto 
do Fonseca. Com a medida, o 
Viveiro poderá produzir até cem 
mil mudas de espécies nativas da 
Mata Atlântica por ano, e, destas, 
dez mil serão encaminhadas para 
a concessionária realizar ações 

de replantio. 
A Revista Ecoponte apresenta 

ainda o  Solar  do Jambeiro , 
que tem programação variada 
em um imóvel que é uma das 
principais atrações da cidade. 
A edição de junho convoca os 
l e i t o re s  a  p a r t i c i p a re m  d a 
campanha de doação de medula 
óssea da Associação DAVIDA - 
Casa do Bom Samaritano, com 
todas as orientações para os 
voluntários participarem.  

Boa leitura!

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 e Taynara Cristina dos Santos. Projeto gráfico: Órbita Comunicação. 
Editoração eletrônica: Órbita Comunicação. Foto de capa: Eduardo Zappia/ Comunicação GE. 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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Militares
na Ponte

        Exército realiza 
treinamento de segurança 
na Ponte Rio-Niterói para

os Jogos Olímpicos Rio 2016.

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.

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. 

Cursos de Atendimento
Pré-Hospitalar

UTILIDADE PÚBLICA

Ouvidoria  ANTT: 166
Polícia  Rodoviária  Federal: 199

Corpo de Bombeiros: 193
DNIT:  0800 611 535 
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3Aceleradas

Faça parte
de nossa equipe

Resolução nº 2.294 da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) restringe o tráfego de veí-
culos 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 senti-
do 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.

CAMINHÕES
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Campanha Childhood
Brasil

Ecoponte e Childhood juntos na luta 
contra a exploração sexual infantil.
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Ponte Rio-Niterói instala
sistema de iluminação
inédito no Brasil 
Projeto de eficiência energética é o primeiro conquistado pela GE 
no Brasil a contar com tecnologia LED e telegestão das luminárias.

I ntegrante do Grupo Eco-
Rodovias, a concessionária 
Ecoponte, que administra a 

Ponte Rio-Niterói, iniciou a ins-
talação de um sistema de ilumi-
nação de LED equipado com tele-
gestão em tempo real da unidade 
de eficiência energética da GE, a 
Current, powered by GE. Concluí-
da a instalação, a Ponte, uma das 
vias mais importantes da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro e 
considerada a maior do Hemisfé-
rio Sul, será um dos trechos mais 
eficientes do ponto de vista ener-
gético do Brasil.

EFICIÊNCIA E SEGURANÇA
A instalação de 878 luminárias 

LED, iniciada no início do mês 
de julho, se estenderá pelos 13,2 
quilômetros administrados pela 
Ecoponte, e irá proporcinar à con-
cessionária uma redução de até 
60% no consumo de energia. O 
Diretor Superintendente da Eco-
ponte, Alberto Lodi, explica que 
a nova iluminação é um sistema 
mais eficiente, com baixa neces-
sidade de manutenção e que au-
menta a segurança da rodovia. 

“É uma melhoria inovadora que 
trazemos para a Ponte Rio-Nite-
rói. Ao mesmo tempo que contri-
buímos com economia de energia, 
tornamos a operação da via mais 
sustentável”, completa Lodi

A TECNOLOGIA LED
A economia vem da união das 

tecnologias LED e do sistema de 
telegestão das luminárias, cha-
mado de LightGrid, que possibi-
litará à Ecoponte monitorar em 
tempo real o consumo de energia 
e intensidade de luz de cada lâm-
pada, possibilitando acender e 
apagar cada luminária à distância.

É uma melhoria inovadora que trazemos
para a Ponte Rio-Niterói. Ao mesmo
tempo que contribuímos com economia
de energia, tornamos a operação da via
mais sustentável.
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REDUÇÃO NO CONSUMO
Segundo Alexandre Ferrari, ge-

rente Geral da Current no Brasil,  
a tecnologia LED e o sistema de 
gerenciamento remoto, quando 
estiver completo em dezembro, 
proporcionarão, juntos, uma re-
dução de até 60% no consumo de 
energia da Ponte.  

 “Além disso, a vida útil prolon-
gada do LED, que pode chegar a 
100 mil horas, diminui a necessi-
dade de manutenção, impactando 
positivamente no capital opera-
cional da companhia e também 
gera outros benefícios diretos 
para os usuários. Com menos in-
terdições para trocas e consertos, 
o tráfego na Ponte poderá ficar 
mais fluido”, afirmou.

ENFRENTANDO OS DESAFIOS
De acordo com Ferrari, esse é o 

primeiro projeto conquistado pela 
companhia no Brasil que une LED 
com telegestão. “A elaboração da 
proposta trouxe grandes desa-
fios, uma vez que as luminárias 
destacadas para o local foram de-
senvolvidas especialmente para 
áreas costeiras para que possam 
enfrentar condições climáticas 
desafiadoras da Baía de Guanaba-
ra, como alta salinidade e ventos 
fortes”, explica. “Também tivemos 
que levar em consideração que 
nenhum poste poderia ser instala-
do ou retirado. Por isso, a lumino-
sidade de cada lâmpada deveria 
atender o espaço entre um poste e 
outro”, explicou.
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6 Capa

Além disso, o sistema de LED com 
LightGrid está preparado para a 
incorporação, no futuro, de sensores 
que auxiliem na gestão de outros 
ativos de uma grande metrópole, como 
segurança pública e trânsito, o que 
poderá tornar a via mais inteligente.
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> Solar do Jambeiro com casarão totalmente reformado

Um Homem Bom ou 
Pequeno Inventário da solidão:

Todas as terças de 7 de junho a 26 de julho 
Horário: 20h 

Entrada gratuita. 
7 contra 1: 
Sextas e sábados de 3 de junho a 23 de julho
Horário: 20h (duração: 60 minutos) 
Ingressos: R$30,00 (inteira)
Classificação: 12 anos. 

A Resiliência Humana 
diante das Crises:

14 de julho
Horário: 20h30

Entrada gratuita e classificação livre.
Paulinho Guitarra: 
Quarta-feira 13 de julho
Horário: 20h (duração: 70 minutos)  
Entrada gratuita e classificação livre.

Entre Palácios de 
Davy Alexandrisky:

De 02 de junho a 24 de julho
Horário de visitação: terças a domingos, das 10h às 18h 

Entrada gratuita e classificação livre.

Espaço de recreação Brincalalá: Terceiro sábado de cada 
mês/ Horário: 10h/ Entrada gratuita e classificação livre.  

D
iv

ul
ga

çã
o:

 E
co

po
nt

e

O Solar do Jambeiro é uma 
das principais atrações 
culturais de Niterói para 

o público jovem, acima dos 30 
anos. Imóvel tombado pelo Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico do Rio (Iphan), o local total-
mente reformado e administrado 
pela Prefeitura de Niterói, conta 
com programação musical e lite-
rária diversificada. Com atrações 
que vão do blues a recitais de poe-
sias, o Solar do Jambeiro tem para 
o mês de julho opções para todos 
os gostos.

Para os interessados em 
conhecer o Solar do Jambeiro, ele 
funciona de terça a sexta-feira das 
13 às 18h e sábados e domingos 
das 10 às 18h. O endereço é Rua 
Presidente Domiciano, n° 195 – 
São Domingos, Niterói – RJ. Mais 
informações (21) 2109-2222. 
museusolardojambeiro@gmail.com.

SOLAR DO
JAMBEIRO

 facebook.com/solardojambeiro 

> PROGRAMAÇÃO JULHO

>

>

>

>

>



Revista Ecoponte | Junho de 2016

Cidade8

Viveiro da 
Preservação
Ecoponte traz para Niterói projeto comum a todas as unidades do Grupo EcoRodovias.

O Viveiro de Mudas da 
concessionária Ecoponte 
agora é uma realidade. 

No início de julho, a Ecoponte as-
sinou convênio com a Prefeitura 
de Niterói para revitalizar o Vivei-
ro de Mudas do Horto do Fonse-
ca. A concessionária investirá R$ 
300 mil nos oito anos de contra-
to, que prevê a produção anual de 
100 mil mudas, sendo 10 mil para 
a Ecoponte usar em seus projetos 
socioambientais. A gestão do Vi-
veiro ficará sob responsabilidade 
da Sociedade Amigos do Jardim 
Botânico de Niterói (Samjarboni). 

ÁREA DE LAZER
O Horto do Fonseca conta com 

pistas de patins e caminhada, 
playground, área de lazer, res-
taurante, banheiros, bicicletários, 
quadra para jogos, duas acade-
mias (uma para terceira idade), 
skatepark e espaço de lazer para 
os animais. Segundo o diretor 
superintendente da Ecoponte, 
Alberto Lodi, a iniciativa da Eco-
ponte integra o padrão do Grupo 
EcoRodovias.

> Novo Viveiro de Mudas do Horto de Fonseca, parceria entre Ecoponte e Prefeitura de Niterói.

Divulgação Ecoponte

“Estamos muito satisfeitos com
a parceria, pois entendemos que, 
além de ajudar o meio ambiente, 

o Viveiro de Mudas será mais 
uma atração do Horto do Fonse-

ca”, conta  Alberto Lodi
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O Horto fica na Alameda São 
Boaventura, n° 770, Fonseca - 
Niterói e funciona das 8h às 22h.
O Viveiro ficará aberto para 
visitações gratuitas com

agendamento, e contará com 
guia e palestras de especialistas.
> Para mais informações, ligue: 
3706- 8701.

Como chegar no Horto?

> INSTALAÇÕES MODERNAS
A ÁREA DO VIVEIRO CONTA COM:

•  Vestiários

•  Sala de insumos

•  Cozinha

•  Administração

•  Banheiros

•  Salas para cursos de educação 
ambiental voltadas para escolas 
públicas e moradores da cidade.

RESGATE DA ESSÊNCIA
O coordenador de Sustentabi-

lidade da Ecoponte, Gerson Silva, 
comentou que a parceria com a 
Prefeitura trará melhorias para o 
meio ambiente e resgatará a es-
sência do Horto.

“O Horto do Fonseca era ponto 
de referência para estudantes, lo-
cal de estágios e pesquisas. Com o 
tempo essas ações se perderam e a 
Zona Norte ficou carente de um local 
voltado para educação ambiental. 
Com o Viveiro de Mudas, vamos pro-
mover a conscientização e preserva-
ção do meio ambiente”, completou.

> Local de cultivo das mudas
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O REPLANTIO NA CIDADE
O vice-prefeito de Niterói, Axel 

Grael, explicou que a revitalização 
do viveiro será muito útil para a 
cidade. Engenheiro florestal, Axel 
explicou que existe uma grande 
demanda reprimida por mudas na 
cidade, e que a iniciativa da Eco-
ponte e da Prefeitura irá atendê-la.

“Temos a expectativa de, até 
2020, replantarmos 300 hectares 
de área devastada na nossa cidade. 
E não tenho dúvidas que as mudas 
produzidas no Horto serão muito 
importantes para cumprirmos esta 
meta”, previu o vice-prefeito.

As espécies a serem produzi-
das no Viveiro são todas nativas 
da Mata Atlântica, tais como je-
quitibá, aroeira-vermelha, cedro 
e pau-brasil, dentre outras. O ta-
manho das mudas irá variar de 1,0 
cm a 40 cm, dependendo da espé-
cie e da necessidade.
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Da DOR ao AMOR:
Vida que salva vidas

Em Niterói, lei municipal incentiva doação de medula óssea.

Doadores
entre 18 

e 54 anos

Cadastro 
realizado 

pelo site do 
Hemorio

Doação
gratuita

Doação:

D oadores de esperança. É assim que se chamam os 
doares de medula óssea. Mas o que é medula óssea?              
É um tecido líquido-gelatinoso que fica no interior dos 

ossos, onde são produzidos os componentes do sangue (glóbu-
los vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas), que transportam 
oxigênio dos pulmões para as células, o gás carbônico das célu-
las para os pulmões, defendem o organismo de doenças e infec-
ções, e compõem o sistema de coagulação do sangue.

 A Associação DAVIDA - Casa do Bom Samaritano, em 
parceria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de                  
Siqueira Cavalcante (Hemorio), realiza palestras, encontros, 
debates e campanhas externas para cadastramento de interessados                               
em ser doador.

 As próximas ações da Associação acontecerão de 22 a 27 de agosto, 
com início na Praça Araribóia – Niterói de 11 às 19h e contarão com a par-
ticipação de personalidades como Bruno Santos (surfista brasileiro) e Ca-
rol Barcellos (apresentadora da TV Globo). Para mais informações, liguem 
para (21) 2609-3314 / (21) 99619-9610. www.davidasamaritanos.org.br.

> Primeira caminhada sobre a semana 
municipal Lei Davida.

• A doação é gratuita, basta ter 
entre 18 e 54 anos, não possuir 
doenças sanguíneas, hepatites 
B e C, e HIV. Grávidas e tatuados 
podem se tornar doadores.

• O cadastro de doador é feito pelo 
site do Hemorio:
www.hemorio.rj.gov.br

• A atualização cadastral é feita 
pelo site do Instituto Nacional do 
Câncer (INCA).

Em 27 de agosto de 2015, foi sancionada a Lei Davida (3.153/15) que 
cria a Semana de Conscientização e Mobilização para a Doação de      
Medula Óssea e Cordão Umbilical.

>

>

>
Divulgação Associação Davida 

facebook.com/davidasamaritanos

>



11Viaje com a gente

#VIAJECOMAGENTE
Aqui você acha as melhores paisagens do Sul e Sudeste
do país. Marque #viajecomagente ou #vcg em suas fotos.
Compartilharemos os clicks mais incríveis! 

> Matilde - Alfredo chaves- ES (@jeancarlospi-
res23)

> Vitória - ES (@m1l2f3l4)

> Pelotas - Rio Grande do Sul (@eduares)

> São Paulo (@doisdoidinhos) > Santos - SP (@salete29)

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

ENVIE SUA FOTO
E VIAJE COM A GENTE.

PARTICIPE!
> Paraty - RJ (@paulinhaparaty)

Ilha Bela - SP (@viajarladob)>
Campos do Jordão- SP (Instagram @viajecoma-
gente)

>

Visite nossa Fanpage | facebook.com/ecorodoviassemacidentes




