
ECO101 INFORMA MORADORES SOBRE INSTALAÇÃO DE NOVAS PASSARELAS  

A Concessionária Eco101 deu início às obras de instalação de duas das sete novas passarelas que serão      

construídas ao longo da BR-101/ES/BA, no trecho administrado pela empresa. Entretanto, previamente às obras, 

a equipe de Comunicação Social visitou as comunidades lindeiras informando antecipadamente aos moradores do 

início das atividades, conforme prevê o Programa de Comunicação Social. 

 Até o momento foram iniciadas as obras da passarela de Cariacica, que beneficiará os moradores do bairro     

Flexal II e em Ibiraçu, na comunidade de Guatemala. Ainda serão instaladas três passarelas em Linhares, uma 

em São Mateus e uma em Serra.  

A comunidade de Flexal II foi informada da obra em reunião realizada em parceria com a Associação de           

Moradores e demais lideranças locais. Já em Ibiraçu foi realizada a comunicação porta a porta já que trata-se de 

uma comunidade pequena e de fácil acesso. Em Serra foi convocado um encontro no local da obra em parceria 

com os representantes do bairro Barro Branco cujos moradores serão os principais beneficiados com a passarela. 

Nos três locais onde serão instaladas as passarelas de Linhares a comunicação também foi realizada porta a   

porta, assim como em São Mateus. Foram visitados, além das residências, estabelecimentos comerciais, escolas 

e empresas.  

As passarelas irão proporcionar aos pedestres a travessia segura da rodovia, diminuindo os índices de acidentes 

e mortes por atropelamento. Os dispositivos seguirão o padrão estrutural das demais estruturas já instaladas pela 

Eco101 com proteção lateral e superior, bem como acessibilidade para pessoas com deficiência e travamento  

para impedir o acesso de motociclistas.  
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Dúvidas, reclamações ou sugestões. Fale Conosco: 0800 77 01 101                                                                                        Siga @_eco101 no twitter 

Ajudando o Brasil a chegar ao futuro. 

NOVAS PASSARELAS BR-101/ES/BA: 

 São Mateus – km 65 + 900 

 Linhares – km 141 + 200 

 Linhares – km 144 + 500 

 Linhares – km 149 + 900 

 Ibiraçu – km 219 + 610 

 Serra – km 263 + 120 

 Cariacica – km 289 + 800 


