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Editorial
CarNaval ECopoNtE

a edição a seguir da revista Eco-
ponte está em clima de Carnaval. Com 
as principais informações sobre a ope-
ração de Carnaval da concessionária, o 
leitor ficará por dentro da previsão de 
tráfego e dicas para aproveitar o fe-
riadão com tranquilidade e segurança.

 as obras do mergulhão da praça 
renascença também são destaque. 

Com previsão de entrega para o pri-
meiro semestre de 2017, o novo equi-
pamento de mobilidade urbana está 
com mais de 25% das obras concluídas.

 a revista também traz a cobertura 
da campanha “volta às aulas” realizada 
pela prefeitura de Niterói, em parceria 
com a Ecoponte, com a entrega de pan-
fletos educativos em escolas da cidade. 

o material continha ainda orientações 
a pais, alunos, professores e agentes de 
trânsito sobre o trânsito seguro.

 Último destaque e de grande im-
portância é a convocação para doação 
de sangue. o Hemonit reforça a impor-
tância da doação durante o período de 
Carnaval.

 Boa leitura!
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TREINAMENTO DE INCÊNDIO

Colaboradores da Ecoponte 
participaram de treinamento para 

combate de incêndio

3Aceleradas

UTILIDADE PÚBLICA

Ouvidoria  ANTT: 166
Polícia  Rodoviária  Federal: 199

Corpo de Bombeiros: 193
DNIT:  0800 611 535 

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

Faça parte
de nossa equipe

D
iv

ul
ga

çã
o 

E
co

po
nt

e

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) n    a da semana, 
independentemente da carga ou 
da suspensão de um dos eixos.

Caminhões

Para doar sangue e ajudar a 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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Cerca de 1,8 milhões de veículos vão passar pelos dois sentidos da Ponte

A concessionária Ecoponte, 
que administra a Ponte Rio  
.Niterói, prevê cerca de 1,8 

milhões de veículos usando a via du-
rante o Carnaval 2017, considerando 
o período entre quarta-feira (22/02) e 
segunda (06/3). O pico de saída para a 
Região dos Lagos será na quinta-feira 
(23), quando aproximadamente 98 
mil veículos atravessarão a Ponte. Na 
sexta e sábado, o volume de tráfego 
deverá ser de 92 mil e 89 mil, respec-
tivamente.Para a volta, a Quarta-Feira 
de Cinzas (1º/03) e a quinta serão dias 

> Equipe do tráfego e resgate 24h

Operação 
Carnaval

Divulgação  Ecoponte

de grande movimentação em direção 
ao Rio, quando 99 mil e 96 mil veícu-
los seguirão, respectivamente, em di-
reção ao Rio. Segundo as projeções da 
concessionária, os melhores dias para 
a volta serão sábado (4), com 72 mil, e 
domingo, com 75 mil veículos seguin-
do em direção ao Rio.

A Ecoponte recomenda seus usuá-
rios a conferirem as condições dos ve-
ículos antes de seguirem viagem. Em 
2016, a concessionária realizou cerca 
de 25 mil atendimentos na Ponte Rio-
-Niterói, e, destes, 50% (12,5 mil), fo-

ram relativos a panes, tais como elé-
trica, mecânica e superaquecimento.

De acordo com o gerente de Aten-
dimento da Ecoponte, Júlio Amorim, 
itens como níveis de água, óleo e 
combustível, suspensão, calibragem 
dos pneus (inclusive estepe), siste-
ma de freios e sinalização (setas, fa-
róis e lanternas), extintor de incên-
dio, limpadores de para-brisa, são 
importantes para chegar ao destino 
em segurança. “Os usuários também 
devem ficar atentos aos horários de 
melhor fluxo para pegar a estrada”,                   
alerta Júlio.
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>

>

Equipes agilizam passagem pela praça

ponte vista da descida do vão Central
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ATENDIMENTOS 2016: 

FIQUE DE OLHO:

A Ecoponte recomenda seus 
usuários a conferirem as 

condições dos veículos antes 
de seguirem viagem.                 

TOTAL: 25.000

TIPO

ELÉTRICA 4% 430

4% 627

26%

66% 7.844MECÂNICA

SUPERAQUECIMENTO

OUTROS

% ABSOLUTO

@_ecoponte
www.ecoponte.com.br

A Ecoponte recomenda seus usuários a conferirem as con-
dições do tráfego na Ponte Rio-Niterói antes de acessá-la. 
A concessionária disponibiliza gratuitamente as informa-
ções no aplicativo do Grupo EcoRodovias nas plataformas 
iOs (iPhones, na app store) e android (demais smartpho-
nes, na play store). Além do aplicativo, as informações es-
tão disponíveis no perfil do Twitter (@_ecoponte) e no site 
(www.ecoponte.com.br).



Mergulhão 
Praça Renascença
Quando pronta, obra deverá melhorar o trânsito nas 
proximidades da Ponte, em Niterói

A s obras do mergulhão da Praça Renascença, na Avenida Feliciano So-
dré, no Centro de Niterói, estão 25% concluídas, e serão inauguradas 
ainda no primeiro semestre de 2017. O anúncio foi feito recentemente 

pelo diretor-superintendente da Ecoponte, Alberto Lodi, em reunião com o pre-
feito de Niterói, Rodrigo Neves.

No encontro, foi apresentada a maquete digital do mergulhão. De acordo 
com o Lodi, a obra está na fase da instalação das paredes de diafragma, etapa 
inicial para a construção do trecho subterrâneo, e em seguida começará a ins-
talar as lajes superiores: “É uma satisfação conduzir esse investimento, que é de 
extrema importância para desafogar o trânsito da região da Praça Renascença 
com aumento de capacidade viária”, comentou.

 Em toda a construção do mergulhão, cerca de 25 mil metros cúbicos de ma-
terial serão extraídos durante a escavação, o equivalente a 1,3 mil caminhões,    
e serão encaminhados a um aterro credenciado.

> 25 mil metros cúbicos de material serão extraídos e encaminhados para aterro credenciado
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 Para a realização da obra, a Ecoponte realizou o plantio de mais de mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica 
nas proximidades da Ponte. Lodi anunciou ainda a assinatura de um convênio entre a Ecoponte e o Horto do Fonseca 
para revitalização do viveiro de mudas do local. A medida prevê a produção de 40 mil mudas de espécies nativa da Mata 
Atlântica nos próximos quatro anos, que serão plantadas em ações sócio-ambientais na cidade.

 O mergulhão terá cerca de 500 metros de extensão, com 150 metros de trecho subterrâneo. O novo equipamento de 
mobilidade urbana de Niterói irá melhorar o fluxo de veículos em um dos principais gargalos do trânsito na cidade: o sinal 
que fica na Avenida Feliciano Sodré com a entrada da Jansen de Melo, que provoca vários engarrafamentos.

Com a passagem subterrânea, quem vem do Centro poderá acessar a Avenida do Contorno e a Alameda São Boaven-
tura sem precisar parar no sinal que fica no cruzamento, nem precisará contornar a Praça Renascença. Quem vier da Zona 
Norte e quiser acessar o Centro e a Zona Sul passará por cima do mergulhão.

> Na reunião, rodrigo Neves e lodi discutiram o andamento das obras do mergulhão

Para a realização da obra, a Ecoponte 
realizou o plantio de mais de mil mudas 

de espécies nativas da Mata Atlântica nas 
proximidades da Ponte.
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 Ao final da obra, a praça será entregue reformada, com tratamentos pai-
sagístico e urbanístico totalmente refeitos pela concessionária. Rodrigo Neves 
destacou que foram removidas todas as redes que as outras concessionárias de 
serviços possuíam no local da obra e garantiu todas as licenças. Ele destaca a 
importância da intervenção para a cidade.

 "É uma grande conquista para Niterói incluir esse projeto como uma das 
contrapartidas da nova concessão da Ponte. Queria ressaltar a sinergia e intera-
ção das equipes da Prefeitura e da Ecoponte. Essa obra se iniciou antes mesmo 
da outra contrapartida que era fazer a alça de ligação da Ponte com a Linha 
Vermelha. É motivo de orgulho ter iniciado o mergulhão de Niterói e a obra está 
indo muito bem”, declarou o prefeito.

 A concessionária Ecoponte iniciou também a construção de passagens para 
pedestres no viaduto de acesso do Barreto à Ilha da Conceição. A pista sentido 
Ilha passará a ter duas faixas de rolamento, o que deverá melhorar o acesso           
à Ilha pela Avenida Benjamin Constant.

Prazo de entrega:
primeiro semestre 

de 2017

Divulgação Ecoponte

É uma satisfação conduzir 
esse investimento, que é 
de extrema importância 

para desafogar o trânsito 
da região da Praça 

Renascença com aumento 
de capacidade viária.

Alberto Lodi
 Diretor-superintendente da Ecoponte

> além do mergulhão, a concessionária Ecoponte iniciou a construção 
de passagens para pedestres no viaduto de acesso do Barreto à Ilha 
da Conceição 
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Retratos da 
imigração
Espaço Cultural Correios Niterói apresenta 
o cotidiano da primeira hospedaria de imigrantes do Brasil

A o chegar no Espaço Cultural Correios Niterói o visitante se depara com 
os registros da primeira hospedaria de imigrantes do país, localizada 
na Ilha das Flores, em São Gonçalo. A exposição “Cenas do cotidiano 

da Ilha das Flores pelas lentes de moradores e funcionários da Hospedaria de 
Imigrantes” resgata a história do local, que entre 1883 e 1966 acolheu imigran-
tes que desembarcavam no Porto do Rio de Janeiro, e migrantes vindos de dife-
rentes regiões do país.

 O clima dos séculos XIX e XX pode ser sentido através das imagens e vídeos 
feitos pelos próprios moradores e funcionários do local. O trabalho é resultado 
da parceria entre Marinha do Brasil (MB) e Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), que realizaram pesquisas e estudos.

 A exposição fi cará em cartaz até o dia 11 de março, de segunda à sába-
do (exceto feriados), das 11h às 18h, com entrada gratuita. O Espaço Cultural 
Correios Niterói fi ca no Palácio dos Correios, Avenida Visconde do Rio Branco           
n° 481, centro. Para mais informações ligue (21) 2622 3200 / 2621-1161.
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> >Imagens inéditas na amostra Imigrantes desembarcavam na Ilha das Flores

Saiba mais:
Local:Horário:Data:
Espaço Cultural 
Correios Niterói

Das 11h às 18hAté 11 de março, de segunda 
à sábado (exceto feriados)
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Volta às aulas com segurança
Ecoponte e NitTrans em campanha educativa nas escolas de Niterói

V ocê sabia que no Brasil o acidente de trânsito é o principal causador de 
morte entre crianças de 0 a 14 anos? Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) o número de mortes no trânsito em todo o mundo di-

minuiu, e no Brasil, aumentou 50%. Pensando nisso Ecoponte e NitTrans reali-
zaram o projeto “Volta às Aulas”, que levou ações de educação no trânsito para 
pais, alunos, professores, agentes de trânsito e motoristas de transporte escolar.

 O projeto contou com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia, Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabi-
lidade; Programa Niterói de Bicicleta; Biblioteca Pública de Niterói e seguradora 
Porto Seguro.

DICAS DE SEGURANÇA:
Motoristas:

> >

>

>>

>

Mantenha a velocidade reduzida até 
se afastar da escola;

Crianças de 1 a 4 anos devem ser 
transportadas na cadeirinha, no        
banco de trás. (veículos particulares); 

Crianças de 4 a 7 anos e meio devem ser 
transportadas no assento de elevação, 
no banco de trás (veículos particulares)

Crianças acima de 7 anos e meio a 10 
anos devem ser transportadas no banco 
de trás com o cinto de segurança.

Crianças de até 1 ano devem ser 
transportadas no bebê-conforto, no 
banco de trás (veículos particulares);

Redobre a atenção mesmo que seja 
um motorista passando pela frente 
de uma escola;

Você sabia?

Acidente de trânsito é o maior 

causador de morte entre 

crianças de 0 a 14 anos. 
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> Distribuição de folhetos pela cidade
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DICAS DE SEGURANÇA:
Pais:

> >
> >

>

>

>
>
>

Tenham o máximo de cuidado ao 
escolherem o transporte escolar dos 
seus filhos;

Não estacione em frente a guias re-
baixadas e garagens sem autorização;

Não estacione na ciclofaixa e/ou 
ciclovia, evite atividades que tirem 
sua atenção do ambiente ao seu re-
dor quando estiver parado ou diri-
gindo (ex.: maquiar-se, falar ao celu-
lar, ler jornal, etc.); 

Verifiquem se o veículo 
(Transporte Escolar) está de-
vidamente cadastrado no De-
tran-RJ e em perfeitas condi-
ções de circulação, e ainda se 
o motorista possui autoriza-
ção para conduzir escolares.A regra das preferências também 

deve ser mantida na porta das escolas;

Tenha paciência com veículos 
de transporte escolar;

Procure fazer o embarque e desem-
barque o mais rápido possível;

Sempre que possível chegue com 
alguns minutos de antecedência;

Jamais estacione em fila dupla;

A CAMPANHA
A iniciativa orientou pais, alunos da rede pública e privada de ensino, agen-

tes de trânsito e motoristas de transporte escolar sobre cuidados no trânsito. 
Travessia segura, uso correto do cinto de segurança, celular ao volante, e trans-
porte escolar legalizado foram alguns dos temas abordados.

 Entre as ações do projeto estavam a entrega de panfletos educativos nas 
escolas, e palestras para pais, professores, alunos, universitários e população 
em geral. Os agentes de trânsito acompanharam a palestra do presidente da 
NitTrans, Paulo Afonso Cunha, seguida de coffe break, e os representantes e 
motoristas de transporte escolar conheceram mais sobre direção defensiva, le-
gislação de trânsito e direção emocional.

 A campanha de segurança mapeou os principais pontos da cidade com 
maior índice de acidentes de trânsito perto das escolas. Ao todo foram visita-
das 30 escolas de cinco bairros de Niterói (Fonseca, Centro, Icaraí, Itaipu e São 
Francisco) dos dias 6 a 10 de fevereiro, início do ano letivo.
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>

pais receberam dicas de como 
se comportar no trânsito

agentes da Nittrans em ação

os motoristas de vans escolares também foram 
abordados na campanha

as boas-vindas ao ano letivo foi 
em clima de educação no trânsito
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14 Saúde

Doe sangue, salve vidas
Ação deve ser intensificada durante o período do Carnaval

O Banco de Sangue de Niterói 
(Hemonit) convoca a popula-
ção para doar sangue, e com a 

chegada do Carnaval, precisa ser in-
tensificada. O Hemonit alerta para as 
datas festivas, período que a procura 
aumenta e os estoques diminuem.

 Em Niterói, o Banco de Sangue 
(Hemonit) fica no Hospital Univer-
sitário Antônio Pedro (HUAP), que 
atende pacientes de cinco municí-
pios, abrangendo mais de 2 milhões 
de habitantes.

A ação simples 
e de cidadania 
pode salvar até 
quatro vidas, e 

com a chegada do 
Carnaval precisa ser 

intensificada. 

Ter entre
16 e 69 anos

 A coleta é realizada de segunda a 
sexta (exceto feriados) das 8h às 12h, 
gratuitamente. Para doar basta es-
tar em boas condições de saúde, ter 
entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 
kg, não possuir doenças sanguíneas, 
hepatites B e C, malária, AIDS e nem 
usar drogas ilícitas injetáveis.

 O HUAP fica na Rua Marquês 
do Paraná n° 303, Centro. Para mais 
informações ligue para 2629 9063 
ou através do e-mail hemoterapia@
huap.uff.br.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
2629 9063

hemoterapia@huap.uff.br

>

>
>

Pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde;

Não possuir Hepatites B e C, malária, AIDS e nem usar 
drogas ilícitas injetáveis.

Não possuir doenças sanguíneas;

Para doar sangue e ajudar a salvar vidas:

facebook.com/hemonit
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#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! 

> Praia do Félix - SP (@rioexperiencetrip)

> Angra - RJ (@rioexperiencetrip)

> Leblon - RJ (@viajandonomundao)

> Búzios- RJ (@carol_trevelin) > Foz do Iguaçu - PR (@iaventureiros)

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

ENvIE SUa Foto
E vIaJE CoM a GENtE.

PARTICIPE!
> Guarapari- ES (@lookluxo)

Ubatuba- SP (@vamosfugirblog)> Vitória - ES (@quellrioss)>

Visite nossa Fanpage | facebook.com/ecorodoviassemacidentes




