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Momento de conscientização   
sta edição da Revista Ecoponte faz nova convocação para 
a emergência do combate ao mosquito Aedes aegypti. A 

concessionária contribui para a conscientização contra o acúmulo 
de criadouros do inseto e lançou campanha desenvolvida em 
parceria com Ecoponte, Prefeitura de Niterói e Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT). Quem passa pela Ponte pode 
acompanhar dicas para evitar o nascimento do mosquito, muitas 
vezes criado de forma involuntária dentro de casa. 

Além dessas orientações, a revista destaca a importância da 
água, bem natural cada vez mais escasso no mundo. Em 22 de 
março, o Dia Mundial da Água é celebrado para lembrar a data e 
alertar para a preservação desse recurso. 

Recentemente, a Ecoponte recebeu visitas importantes. 
colaboradores da ANTT e da Agência de Transporte do Estado de 

São Paulo (Artesp) foram recebidos nas instalações 
da concessionária, em Niterói, e conheceram de perto 
as rotinas e os sistemas de gerenciamento da rodovia. 
Eles conheceram o Centro de Controle de Tráfego, de 
Pedágio e o caixão metálico do Vão Central, estrutura 
que fica abaixo do asfalto. 

E quem quiser participar de um evento 
internacional de fotografias pode se inscrever no 
Campeonato Nacional de Fotografia Subaquática 2016, 
em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A competição é 
organizada pela Associação Brasileira de Imagens 
Subaquáticas (Abisub) e acontece entre 30 de março e 
2 de abril.

Uma boa leitura a todos!
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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 gráfico, 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 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.

Diversão educativa 
De 11 a 22 de janeiro, 250 crianças participaram de uma Colônia de Férias bem 

agitada, no Arsenal de Guerra do Exército, na Zona Portuária do Rio. 
Atividades como trilha no Morro da Urca, descida no Bondinho, 

e visitas à Gráfica da Aeronáutica e às instalações dos Bombeiros 
fizeram parte da programação. 
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AÇÕES
Uso consciente da água



Revista Ecoponte - fevereiro.2016 Revista Ecoponte - fevereiro.2016

0504capa

concessionária Ecoponte, 
a Prefeitura de Niterói e a 

Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) lançaram uma 
campanha conjunta de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, transmis-
sor de doenças como dengue, zika e 
chikungunya. As peças da campanha 
podem ser vistas em lonas instaladas 
em pórticos da pista sentido Rio da 
Ponte Rio-Niterói e ficarão expostas 
nos próximos três meses. 

Somente na pista sentido Rio, 
passam diariamente 75 mil veículos 
por dia. Para o diretor superintenden-
te da Ecoponte, Alberto Lodi, todos 
nós, inclusive os usuários da Ponte 
Rio-Niterói, precisamos contribuir e 

A

Ecoponte e Prefeitura de Niterói 
lançam campanha de combate 

ao aedes aegypti

eliminar eventuais focos do mosquito 
em casa, e também nos tornarmos mul-
tiplicadores das mensagens.

“A campanha mostra o compromis-
so que a empresa tem em multiplicar 
mensagens que promovam o bem-estar 
social, e saúde pública também é sus-
tentabilidade. Não podemos relaxar 
com esse mosquito, precisamos estar 
atentos aos focos criadouros em casa e 
no nosso entorno. E como a Prefeitura 
de Niterói possui ações contundentes 
no combate ao Aedes aegypti, entende-
mos que é com a união de esforços que 
venceremos essa batalha”, comentou 
Alberto Lodi.

Além das lonas, a campanha tam-
bém está no site da concessionária.

AS PEÇAS DA CAMPANHA, DESENVOLVIDA EM 
PARCERIA ENTRE A ECOPONTE, PREFEITURA DE 
NITERÓI E AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 
TERRESTRES (ANTT), PODEM SER VISTAS EM 
LONAS INSTALADAS EM PÓRTICOS DA PISTA 
SENTIDO RIO DA PONTE RIO-NITERÓI

ALÉM DAS LONAS, 
A CAMPANHA TAMBÉM 
ESTÁ NO SITE DA CONCESSIONÁRIA

Cuidados importantes
Além das ações de órgãos públicos, é essencial o envol-

vimento 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.

Revista Ecoponte - fevereiro.2016
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ervidores e colaboradores 
da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) 
e da Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp) 
conheceram, no início do ano, 
as dependências e a operação 
da concessionária Ecoponte, na 
Ilha da Conceição, em Niterói. 
Os visitantes foram recebidos 
pelo diretor superintendente 
da Ecoponte, Alberto Lodi, e 
por toda a liderança da con-
cessionária, que apresentaram 
seus setores e mostraram 
como é operar e cuidar da 
Ponte Rio-Niterói.

Os integrantes da Artesp 
vieram com o objetivo de co-
nhecer a transição e o início 
das operações da Ecoponte. 
Para Lodi, apresentar ao po-
der concedente de São Paulo 
como foram os desafios ope-
racionais da primeira tran-
sição de concessionárias do 
país contribui com o progra-
ma nacional de concessões. 
“Nosso grande desafio foi não 
comprometer a prestação  
de serviços aos usuários e 
superamos essa etapa com 

Visitas importantes 

na Ponte
REPRESENTANTES DA ANTT E DA ARTESP 

CONHECERAM A SEDE DA ECOPONTE, EM NITERÓI

todo o expertise do Grupo Eco-
Rodovias, que acumula mais de 
17 anos de atuação no setor de 
infraestrutura.”

O diretor-geral da Artesp, 
Giovanni Pengue Filho, disse que 
ficou muito impressionado com 
a seriedade e o profissionalismo 
com que o processo foi conduzi-
do. “Para nós, foi muito impor-
tante conhecer e levaremos essa 
experiência ao nosso programa 
de concessões”, comentou.

Os jovens visitantes da 
ANTT, além de acompanhar os 
processos operacionais da em-
presa, foram ao Museu da Ponte 
Rio-Niterói e tiveram acesso ao 
acervo histórico da rodovia, que 
completou 42 anos em março. 
Eles também visitaram o Centro 
de Controle de Tráfego, de onde 
a via é monitorada por 29 câme-
ras. É de lá que são observadas 
as ocorrências e acionadas as 
equipes responsáveis pelos aten-
dimentos médicos e mecânicos. 

A visita passou também pelo 
caixão metálico da Ponte, estru-
tura localizada entre o asfalto 
da rodovia e os pilares de sus-
tentação. 
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Diretor superintendente da Ecoponte Alberto Lodi 
apresenta a concessionária aos visitantes da ANTT

Jovens visitantes da ANTT conhecem o Centro de Controle de Tráfego

Integrantes da Artesp aprovaram a operação da concessionária

concessionária Ecoponte ini-
ciou a instalação das lamelas 

antiofuscantes na mureta divisória de 
pistas da Ponte Rio-Niterói. Os dispo-
sitivos de segurança protegem a visão 
dos motoristas dos faróis dos veículos 
que trafegam no sentido oposto. A 
instalação começou no trecho da Reta 
do Cais e pedágio, faz parte do pacote 
de obrigações contratuais e estará 
concluída nos 13 quilômetros da Ponte 
até maio.

A praça do pedágio da Ponte Rio-

Ecoponte instala dispositivos de 
segurança na Ponte Rio-Niterói

A -Niterói também está recebendo 
reparos. A concessionária iniciou a 
ampliação da praça, com a construção 
de duas cabines flex (com cobrança 
manual e automática) e uma mista 
(carros e motos). As obras no local 
estão sendo feitas com a cautela de 
provocar o mínimo de desconforto ao 
usuário.

Outra melhoria no trecho de Niterói 
é a implantação de grades nos acessos 
à Ponte, com o objetivo de evitar que 
animais subam para a pista.

OUTRA MELHORIA 
NO TRECHO DE 

NITERÓI É A 
IMPLANTAÇÃO 

DE GRADES NOS 
ACESSOS À PONTE
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Mais segurança
 Composta por polietileno e na cor verde, as lamelas segue padrões 

 internacionais de segurança em rodovias. 

 13 mil lamelas serão instaladas até o dia 31 de maio. 

 Distância de 90 cm entre elas.

 Dimensões 1000mm x 2000m x 70mm.



Revista Ecoponte - fevereiro.2016 Revista Ecoponte - fevereiro.2016

0908ações fotografia

ncentivar o uso consciente da água 
e lembrar a importância desse 

bem natural. Esses são os objetivos do 
Dia Mundial da Água, recomendado 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) em 1992, durante a Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Meio  
Ambiente (Eco-92), realizada no Rio 
de Janeiro. Desde então, a data é ce-
lebrada em todo dia 22 de março. Em 
2016, o tema é “Água e empregos: in-
vestir em água é investir em empregos”. 

A comemoração deste ano é mar-
cada pela divulgação do Relatório 
sobre o Desenvolvimento Mundial 
na temática de recursos hídricos (UN 
World Water Development Report 

e 30 de março a 2 de abril, o município 
de Cabo Frio, na Região dos Lagos, será 

a capital brasileira da fotografia subaquática. A 
cidade irá receber o Campeonato Nacional de 
Fotografia Subaquática (Foto Sub). Atletas do 
Rio, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Brasília, 
Ceará e Mato Grosso do Sul estão confirmados 
e estarão divididos entre as categorias Master 
(câmeras DS LR e Mirrorless) e Iniciantes (câ-
meras compactas).

O torneio é promovido pela Associação 
Brasileira de Imagens Subaquáticas (Abisub) 
com o objetivo de destacar a importância da pre-
servação do ambiente marinho. O evento ficará 
baseado na Praia do Peró, paraíso marinho onde 
fica a Litoral Sub e 
que possui estrutu-
ra para atender aos 
fotógrafos. As ima-
gens serão feitas 
nas ilhas de Cabo 
Frio, nos limites do 
Parque Estadual da 
Costa do Sol.

Foto Sub 2016

CAMPEONATO 
DE FOTOGRAFIA 
SUBAQUÁTICA 
SERÁ REALIZADO 
EM CABO FRIO, 
NA REGIÃO 
DOS LAGOS
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22 de março
Dia Mundial da Água

2016), que acontecerá em Genebra, 
na Suíça. 

No Brasil, a celebração por esse 
recurso natural tão importante foi ins-
tituída em 2003, quando o Congresso 
Nacional decretou o Dia Nacional da 
Água, também lembrado no dia 22 de 
março. O saneamento, a escassez de 
água e a água nas cidades são alguns 
dos temas já discutidos pelos brasilei-
ros nessa data. 

Os temas anuais definidos pela ONU 
sempre visam abordar os problemas 
relacionados aos recursos hídricos. 
Em 2017, a água residual será o assunto 
principal e em 2018 o tema escolhido é 
“Soluções naturais para a água”. 

I
 O SANEAMENTO, A 

ESCASSEZ DE ÁGUA E 
A ÁGUA NAS CIDADES 

SÃO ALGUNS DOS 
TEMAS JÁ DISCUTIDOS 

PELOS BRASILEIROS 
NESSA DATA

Revista Ecoponte - fevereiro.2016
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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 Guaraqueçaba – PR (@jacksoncabral)

Vale do Paraíba – SP (@marcondes_deia)

Bosque do Papa – Curitiba (@julianaphilippe)

Praia das Castanheiras – ES (@lookluxo)

Praia do Morro – ES (@diegosbraz)

Vale do Paraíba – SP (instagram viaje com a gente)

Guararema – SP (@renatasol74)

á são sete anos salvando vidas. 
Sete anos poupando vítimas de 

acidentes de trânsito provocados pela 
imprudente mistura entre álcool e 
direção. No último dia 19, a Operação 
Lei Seca (OLS) completou sete anos de 
contribuições à sociedade. No período, 
os trabalhos dos agentes resultaram 

Operação Lei Seca 
completa sete anos

AÇÕES 
COMEÇARAM EM 

2009 E REDUZIRAM O 
NÚMERO DE MORTOS 

E FERIDOS NO 
TRÂNSITO

na redução de 32% de mortes e 27% 
de vítimas de acidentes de trânsito no  
Estado do Rio. A OLS é desenvolvida 
pela Secretaria da Casa Civil do Gover-
no do Estado do Rio de Janeiro.

Desde que a Ecoponte começou 
a cuidar da Ponte Rio-Niterói, a OLS 
realizou dezenas de fiscalizações e 

ações educativas. Nas vésperas de 
feriados, como Natal, Ano Novo e 

Carnaval, as ações educativas já 
abordaram milhares de pessoas 

na praça do pedágio da Ponte, 
com distribuição de folhetos 

explicativos. Durante os 
feriados, os testes de 

bafômetro são realizados com apoio 
da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo o diretor superintendente 
da Ecoponte, Alberto Lodi, as ações são 
de extrema importância, pois ajudam 
a colocar a segurança dos motoristas e 
passageiros em primeiro lugar. “Cuida-
mos da Ponte Rio-Niterói e da seguran-
ça das pessoas que por ela passam. As 
realizações da OLS constituem mais 
uma ação que a concessionária desen-
volve para tornar a via mais segura para 
seus usuários”, comenta Lodi.

Nas campanhas educativas, os 
agentes são cadeirantes que sofreram 
acidentes provocados pela mistura de 

álcool e direção. Eles conscienti-
zam motoristas sobre riscos a 

que estão expostos em caso 
de irresponsabilidade e im-

prudência no volante. E 
na fiscalização, além de 

checarem eventuais 
índices de alcoolis-

mo com o bafô-
metro, os agentes 

transmitem conhe-
cimentos da legislação 

a todos os condutores 
abordados.

Ações 
educativas 
da OLS são 

feitas na Ponte 
com frequência

Panfletagem 
e divulgação 
de mensagens 
educativas fazem 

parte das iniciativas 
da organização

Cadeirante ajuda a 
conscientizar motoristas 

em ação no dia 16 de março
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