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Editorial
De Bem com a Via

a Revista da concessionária  eco-
ponte está em clima de educação no 
trânsito. com todas as informações so-
bre o projeto De Bem com a Via, o leitor 
ficará por dentro da iniciativa do Grupo 
ecoRodovias que ensina a criançada 
sobre trânsito e cidadania, de forma 
divertida e lúdica. Pela primeira vez 
no Rio de Janeiro, o evento acontece 
no itaipu multicenter localizado na 
Região oceânica de Niterói.

a publicação também traz todas 
as informações sobre o Projeto Grael.           
iniciativa  criada pelos irmãos Grael 
há 19 anos leva esporte marítmo aos 
jovens de baixa renda, e desde 2016 
conta com o apoio da concessionária 
ecoponte no projeto estrelas do mar.

 Já pensou para onde vão as lonas 
usadas na Ponte? o leitor conhecerá o 
instituto espaço Nossos Filhos (ieNF), 
que reutiliza as lonas doadas pela 

concessionária e as transforma em 
bolsas, estojos, pastas e oportunidades 
de emprego. 

 Último destaque e de grande im-
portância é o 43° aniversário da Ponte 
Rio-Niterói. criada em 1974, a ligação 
de Niterói com a Região metropolitana 
é a maior ponte do Hemisfério Sul. a 
ecoponte se orgulha de fazer parte 
desse marco da engenharia nacional!

 Parabéns Ponte Rio-Niterói!
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RECORDE CARNAVAL ECOPONTE

Ponte Rio-Niterói bate recorde no tráfego 
durante carnaval 2017. a concessionária 

ecoponte agradece o desempenho dos 
250 colaboradores envolvidos 

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
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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) 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



Capa4

Evento para crianças une trânsito e cidadania no Itaipu Multicenter

A concessionária Ecoponte 
traz pela primeira vez para 
.Niterói o De Bem com a 

Via. A iniciativa foi criada pelo Gru-
po EcoRodovias, é voltada para o 
público infantil e promove o acesso 
à educação para o trânsito através 
de apresentações teatrais, que serão 
realizadas no shopping Itaipu Multi-
center, em Itaipu (Região Oceânica), 
de 10 a 26 de março. Além do shop-
ping, o Instituto Renault é parceiro da 
Ecoponte no projeto.

Ecoponte traz o De Bem 
com a Via para Niterói

 Com apresentações teatrais, músicas, jogos educativos e brincadeiras que 
tratam de temas como segurança viária e cidadania, o evento também traz uma 
minipista de trânsito montada dentro do shopping. As crianças podem praticar 
o conteúdo mostrado nas apresentações e conduzir pequenos veículos elétricos.

> os palhaços Lorota, Keite e Gibiló  divertem e ensinam as crianças no shopping 
itaipu multicenter 
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Divulgação  ecoponte
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de março

Data:

10 a 26

>

>

>

atração pela primeira vez no Rio de Janeiro

com peças teatrais, o vento educa          
de forma divertida e lúdica

Divulgação  ecoponte
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Trânsito seguro e cidadania são os temas abordados 
no De Bem com a Via

 O diretor superintendente da concessionária Ecoponte, 
Alberto Lodi, explica que a ideia foi trazer para Niterói mais 
uma opção de entretenimento que junta educação, diversão 
e trânsito.

 “É uma satisfação implementar o projeto de De Bem com 
a Via pela primeira vez em Niterói. Acredito no sucesso da 
iniciativa, e no método de educar o público infantil para o 
trânsito. A cidade ganha com o ensinamento das crianças, e 
passam o conteúdo aos pais, familiares e amigos, formando 
motoristas mais conscientes”, comenta Lodi.

A cidade ganha com o ensinamento das 
crianças, e passam o conteúdo aos pais, 

familiares e amigos, formando motoristas 
mais conscientes

Alberto Lodi
 Diretor-superintendente             

da concessionária Ecoponte



Divulgação  ecoponte

>

>

entre os projetos socioambientais da ecoponte 
está o ecoviver, que leva educação ambiental 
para escolas

De forma lúdica o projeto pretende formar futuros 
motoristas mais conscientes 

Capa6
Mais projetos de responsabilidade social

 Além do De Bem com a Via, a concessionária Ecoponte tem outros pro-
jetos de responsabilidade social em Niterói. No Horto do Fonseca, na Zona 
Norte  da cidade, a concessionária reformou o Viveiro de Mudas, que atual-
mente é administrado pela Sociedade Amigos do Jardim Botânico de Niterói 
(Samjarboni). O Viveiro produzirá anualmente cerca de cem mil mudas de 
espécies nativas de Mata Atlântica, e, destas, dez mil serão usadas pela em-
presa para ações socioambientais na cidade. 

 Em Jurujuba, a concessionária Ecoponte fechou apoio ao projeto Estre-
las do Mar, iniciativa do Projeto Grael que leva inclusão social e iniciação ao 
esporte marítimo para jovens de baixa renda. Os alunos do Estrela do Mar 
participam de diversas regatas realizadas na Baía de Guanabara.

 Já o EcoViver é outro projeto corporativo que chega a Niterói neste se-
mestre. A concessionária acerta os últimos detalhes com o Núcleo de Ações 
Integradas (NAI) da Secretaria Municipal de Educação de Niterói para im-
plementá-lo nas unidades da rede municipal de ensino. A iniciativa insere 
educação ambiental na grade escolar.

 O coordenador de Sustentabilidade da concessionária Ecoponte, Gerson  
Silva, explica que investir em responsabilidade social também faz parte do 
DNA da empresa.

“Para a concessionária Ecoponte, é uma grande satisfação colocarmos 
em prática essas iniciativas em Niterói, e contribuir para o bem estar da 
cidade”, finaliza.
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> o De Bem com a Via também conta com 
vídeos sobre educação no trânsito



Serviço:

Local: 
Itaipu Multicenter

Minipista
Segunda a Quinta – 14h às 20h
Sextas – 10h às 20h
Sábados e domingos – 14 às 20h
 

Apresentações teatrais
Sextas  (17 e 24/03) – 10h – 15h – 18h
Sábados (18 e 25/03) – 14h – 17h – 19h
Domingos (19 e 26/03) – 17h e 19h

Estrada Francisco da Cruz Nunes, n° 6501, 
Itaipu, Região Oceânica de Niterói.  
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> >minipista montada dentro do shopping crianças colocam em prática os ensinamentos dirigindo 
carrinhos elétricos

7Capa
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Cidade8

Ponte Rio-Niterói 
completa 43 anos

Maior ponte do Hemisfério Sul tem mais de quatro décadas de existência

F undada em 04 de março de 1974, a Ponte Presidente Costa e Silva 
completou 43 anos em 2017. Conhecida como Ponte Rio-Niterói, é 
a principal ligação da Região Metropolitana com Niterói e Região 

dos Lagos, possui 13,2 Km de extensão, 10 quilômetros de acessos e re-
cebe mais de 150 mil veículos por dia.

 Marco da engenharia nacional, a Ponte Rio-Niterói encanta morado-
res e turistas pela beleza e complexidade. Considerada a maior ponte do 
Hemisfério Sul, a Ponte Rio-Niterói também possui o maior vão em viga 
reta contínua do mundo (Vão Central). Desde 1° de junho de 2015, o trecho 
é administrado pela concessionária Ecoponte, que se orgulha de cuidar 
desse símbolo arquitetônico do Brasil.

> Ponte Rio-Niterói é a maior do Hemisfério Sul
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Você Sabia?

>
>

>
>

Ponte em fase inicial de construção

Ponte com mais de quatro décadas 

Simbolo arquitetônico 
completa 43 anos

Praça do pedágio 

D
iv

ul
ga

çã
o 

 e
co

po
nt

e

D
iv

ul
ga

çã
o 

 e
co

po
nt

e

ANTES

HOJE
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ANTES

Possui 13,2 Km de extensão

10 quilômetros de acessos 

mais de 150 mil veículos por dia

>
>
>
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Aniversário Grupamento 
Aeromóvel

GAM comemora 15 anos de patrulhamento aéreo e marítimo 

O Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) 
completa 15 anos em 2017. Criado em 21 de 

março de 2002, o GAM é responsável pelo patrulha-
mento aéreo e marítimo do estado, além de servir à 
população em operações policiais, ações de defesa 
ambiental, no transporte de tropa, apoio à defesa civil 
e atendimento aeromédico.

 Localizado próximo ao pedágio da Ponte Rio-Ni-
terói, o Grupamento conta com 216 policiais militares, 
uma frota de sete helicópteros, equipes de tecnologia 
da informação e funcionários operacionais e mecâni-
cos responsáveis pela manutenção das aeronaves.

>

> >

> >

Gam próximo ao cristo Redentor

aeronave sobrevoa a Ponte Helicóptero em operação especial

Resgate aeromédico em andamento Policiais patrulham Baía de Guanabara
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Divulgação  Gam

Praça do pedágio 
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12 Entretenimento

O s irmãos Axel, Lars e Torben 
Grael escreveram no mar 
uma história de sucesso no 

esporte brasileiro. Medalhistas olím-
picos, fundaram em 1998 no bairro de 
Jurujuba, em Niterói, o Projeto Grael. 
Desde o final de 2016, a concessio-
nária Ecoponte é parceira do Projeto 
ao acertar apoio ao Estrelas do Mar, 
que prepara os alunos do projeto para 
participar do calendário oficial da 
Federação de Vela do Rio de janeiro     
(Feverj).

 Além das competições, o Projeto 
Grael conta com cursos gratuitos de 
iniciação esportiva (natação, vela e 
canoa havaiana), profissionalizantes 
(marcenaria, fibra de vidro, eletrônica, 
carpintaria, mecânica e capotaria) e 
de educação complementar (pro-
jetos de educação ambiental) 
para jovens de escolas pú-
blicas de nove a 29 anos.

 Como toda inciativa de sucesso, 
em 2005 o Projeto Grael conquistou o 
reconhecimento mundial na Holanda 
como o melhor projeto do ano, e, em 
Cingapura, o convite para se apre-
sentar na Conferência Anual da For-
ça Internacional de Assistência para            
Segurança. A iniciativa também rece-
beu prêmios da Federação Internacio-
nal de Vela (Isaf) e da Unesco.

>

>

Jovens do Projeto estrelas do mar em ação

No Projeto Grael os alunos aprendem sobre 
esportes marítimos 

Projeto Grael
Iniciativa leva esporte marítimo à jovens de baixa renda de Niterói
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Cursos gratuitos:

- Iniciação esportiva
- Profissionalizantes
- Educação      

complemetar

De 9 a 29 
anos
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Social 13

P oucos sabem, mas as lonas de propaganda 
expostas nos painéis da Ponte Rio-Niterói 
ajudam a Instituição Espaço Nossos Filhos, 

de São Gonçalo, a aumentar sua receita. Após serem 
usadas nos painéis, ao invés de serem descartadas, 
são doadas pela concessionária Ecoponte ao IENF, 
que as transformam em bolsas, sacolas, estojos,  
dentre outros, que são comercializados. 

 O coordenador de Sustentabilidade da conces-
sionária Ecoponte, Gerson da Silva, conta que a par-
ceria com a IENF é uma grande iniciativa de respon-
sabilidade social.

“As lonas seriam jogadas no lixo, formando re-
síduos para o meio ambiente. Pela parceria com o 
IENF, geram empregos e renda para famílias assisti-
das pela instituição”, completa Gerson.

>

>>

Bolsas, pastas e estojos estão entre os objetos feitos pela 
instituição

Voluntários da ieNF fazem produtos reutilizáveis em ambiente descontraído é feito peças com 
as lonas descartadas na Ponte

Lonas reutilizáveis 
da Ponte Rio-Niterói
Instituição de São Gonçalo recebe material da concessionária Ecoponte
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Além da entrega das lonas, a concessionária Ecoponte possui 
outro projeto de apoio ao IENF chamado Doe seu Troco.          
Pela iniciativa, os usuários podem doar o troco da tarifa              
do pedágio, depositando-o em caixas de recolhimento 

instaladas nas cabines manuais da praça.
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14 Saúde

Dia Mundial de 
Conscientização 

do Autismo
Autismo não é uma sentença. É luta!

O D ia Mundial de Conscientização do Autismo é comemorado no dia 2 
de abril. Criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU),          
a data alerta a sociedade sobre a doença cerebral que tem como sinto-

mas a agressividade e as dificuldades de aprendizagem e relacionamento.
 Para lembrar a data, pontos turísticos do Brasil são iluminados de azul,             

cor que simboliza o autismo.
 A Associação Núcleo de Atenção às Necessidades do Cidadão Espe-

cial (NUANCE), localizada em Niterói, oferece profissionais especializados                               
no diagnóstico precoce do Autismo, além de dicas para portadores e familiares 
sobre cuidados médicos, comunicação e inclusão escolar e social. A NUANCE 
fica na Rua Expedicionária Eugênio Martins Pereira, nº 29, Maria Paula.

caminhada pela 
conscientização 

do autismo

Domingo 
02/04 às 14h

Praia de Icaraí, Niterói
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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! 

> Penedo-RJ (@ilhagrande_bra )

> Belo Horizonte- MG (@bloglondonso)

> Guararema-SP (@nomeiodomundo)

> Ubatuba- SP (@aosviajantes) > São Paulo- SP (@muri_ottoni)

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

eNVie SUa FoTo
e ViaJe com a GeNTe.

participe!
> Santos- SP (@bianca_vinhosa)

Porto de Rio Grande- RS (@ramoswaters)> Santo Antonio do Pinhal- SP (@viajecomagente)>

Visite nossa Fanpage | facebook.com/ecorodoviassemacidentes




