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a revista da concessionária 
Ecoponte de janeiro tem como 
destaque a operação Carnaval, época 
de maior movimento do ano na Ponte  
rio-niterói.  a matéria traz 
a previsão de tráfego para  
o período, os recursos que serão 
disponibilizados para atender 

os usuários e orientações  
de segurança da concessionária.

 Outro destaque da edição  
é o patrocínio da concessionária 
Ecoponte à Orquestra Maré do 
amanhã no ano de 2018. O projeto 
leva música clássica para crianças  
de comunidades do Complexo  

da Maré.
 Para aproveitar o verão a dica  

é um passeio pelo Parque da Cidade 
em niterói, o local tem uma vista 
linda do rio, da região Oceânica  
de niterói e um pôr do sol de tirar  
o fôlego. vale a apena a visita.

Boa leitura!
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Para mais informações sobre as turmas 
gratuitas de aPH, busque diretamente 
no site da concessionária Ecoponte 
(www.ecoponte.com.br) ou com 
a Ouvidoria, por meio do telefone 
0800 77 76683 ou e-mail ouvidoria@
ecoponte.com.br.

Disque Ecoponte: 0800 77 76683

Disque Ecoponte para deficiente auditivo: 0800 77 76684

E-mail: ouvidoria@ecoponte.com.br

Site: www.ecoponte.com.br             Twitter: @_ecoponte

a concessionária Ecoponte está com 
vagas abertas para profissionais 
com necessidades especiais. 
Os interessados devem encaminhar 
o currículo via site, clicando na aba 
trabalhe aqui. 

Cursos de Atendimento
Pré-Hospitalar

Fale 
Conosco

Faça parte 
de nossa equipe

AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO 
DO DETRAN

A concessionária Ecoponte recebeu 
a ação de conscientização do Detran, 

com o objetivo de orientar os motoristas 
sobre um trânsito mais seguro 

às vésperas do Carnaval.
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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) 
na da semana, independentemente 
da carga ou da suspensão de um 
dos eixos.

Caminhões

Para doar sangue e 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

UTILIDADE PÚBLICA

Ouvidoria  ANTT: 166
Polícia  Rodoviária  Federal: 191

Corpo de Bombeiros: 193
DNIT:  0800 611 535 
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Serviços estão reforçados para melhor atender o aumento da demanda

OPERAÇÃO 
CARNAVAL

A concessionária Ecoponte está preparada 
para o Carnaval, período de maior volume 
de tráfego do ano. A previsão é que cerca de 

1,9 milhões de veículos passem pela rodovia. Os dias 
de maior fl uxo no sentido Niterói e Região dos Lagos 
serão quarta (07/02), quinta (8) e sexta (9), quando 
cerca de 300 mil veículos cruzarão a Ponte. Para 
a volta, a Quarta-Feira de Cinzas (14) e a quinta (15) 
serão os dias maior movimento em direção ao Rio, 
quando 185 mil veículos passarão rumo à capital 
fl uminense.

A concessionária Ecoponte lembra seus usuários a respeitarem 
o limite de velocidade na Ponte Rio-Niterói (80 km/h). Desde 15 de 
janeiro os motoristas que ultrapassam o limite de velocidade estão 
sendo autuados pela Polícia Rodoviária Federal. Em direção a Niterói, 
os radares fixos da Ponte estão localizados nos pórticos 5, 11, 17 e 22; 
e no sentido Rio, nos pórticos 22, 16, 11 e 5.

Antes de seguirem viagem, a Ecoponte 
recomenda que os motoristas verifi quem itens 
como níveis de água, óleo e combustível, suspensão, 
calibragem dos pneus (inclusive estepe), sistema 
de freios e sinalização (setas, faróis e lanternas), 
extintor de incêndio, limpadores de para-brisa, são 
importantes para chegar ao destino em segurança. 

OS USUÁRIOS DEVEM FICAR 

ATENTOS AOS HORÁRIOS 

DE MELHOR FLUXO PARA 

PEGAR A ESTRADA.

Os usuários também devem fi car atentos aos 
horários de melhor fl uxo para pegar a estrada.

Em caso de chuva, a concessionária orienta 
os usuários a redobrarem a atenção devido à pista 
escorregadia e visibilidade reduzida. O gerente 
de Atendimento ao Usuário da Ecoponte, Julio 
Amorim, explica que estar atento a estas questões 
é muito importante para que a viagem seja feita 
em segurança. 
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO SÃO ESSENCIAIS 

PARA QUE NÃO HAJA IMPREVISTOS DURANTE 

DO CAMINHO. ALÉM DISSO, RESPEITAR 

A SINALIZAÇÃO E O LIMITE DE VELOCIDADE 

DA VIA É MUITO IMPORTANTE PARA CHEGAR 

BEM AO DESTINO FINAL E APROVEITAR 

BEM O CARNAVAL.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO SÃO ESSENCIAIS

PARA QUE NÃO HAJA IMPREVISTOS DURANTE 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO SÃO ESSENCIAIS

PARA QUE NÃO HAJA IMPREVISTOS DURANTE 

BEM O CARNAVAL.

Julio Amorim
Gerente de Atendimento ao Usuário da Ecoponte

> Calibragem dos pneus> Óleo do motor
> Extintor de incêndio

> Limpadores de para-brisa

> Níveis de água

> Combustível

> Sistema de freios
> Suspensão

> Sinalização

CONDIÇÕES GERAIS:
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> Equipe de socorro médico está de prontidão para atender os usuários durante o Carnaval

Durante o Carnaval, as equipes de socorro médico e mecânico estão reforçadas e disponíveis 24h 
para atender os usuários. As equipes se posicionam em pontos estratégicos da rodovia para agilizar 
os atendimentos, caso necessário. No pedágio, papa-fi las (arrecadadores volantes) agilizam a cobrança 
para diminuir os impactos no trânsito.
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REFORÇADO 
DAS EQUIPES 
DE SOCORRO 
MÉDICO 
E MECÂNICO

24 HORAS
ATENDIMENTO

Divulgação  Ecoponte

A Ecoponte recomenda seus usuários a conferirem as condições do tráfego da Ponte Rio-Niterói 
antes de acessá-la. A concessionária disponibiliza gratuitamente 24 horas as informações no perfi l 

do Twitter (@_ecoponte) e no site (www.ecoponte.com.br).
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PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO:

CONFIRA COMO FOMOS AVALIADOS E AS SUGESTÕES QUE RECEBEMOS:

A concessionária Ecoponte realizou pesquisa de satisfação com seus usuários. Dois grupos foram 
entrevistados: usuários frequentes na rodovia e os que já foram atendidos pela equipe de socorro médico 
e/ou mecânico da concessionária. Dentre os destaques, 82% avaliaram como excelente e bom o desempenho 
da concessionária, bem como os 81% que seguiram a mesma classifi cação para os serviços oferecidos 
pela Ecoponte.

Os principais elogios foram a construção das noivas baias da Reta do Cais, as melhorias nos acessos 
e a restrição aos ônibus nos pontos da Ilha do Mocanguê. E as principais reivindicações foram o aumento do 
limite de velocidade, melhorar as juntas de dilatação e as imagens das cameras do site. Todas as sugestões 
dos usuários estão sob análise das áreas responsáveis.

AVALIAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA:  

82% EXCELENTE E BOM

AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO 
PELA ECOPONTE: 

81% EXCELENTE E BOM

AVALIAÇÃO DOS CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA: 

70% EXCELENTE E BOM

AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA: 

82% EXCELENTE E BOM
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PRINCIPAIS ELOGIOS 
DOS USUÁRIOS:

PRINCIPAIS SUGESTÕES 
DOS USUÁRIOS

CONSTRUÇÃO DAS NOVAS BAIAS;

REDUÇÃO DA TARIFA;

OBRAS DE MELHORIAS DOS ACESSOS;

RESTRIÇÃO DOS ÔNIBUS DO PONTO DA ILHA DE MOCANGUÊ;

 INSTALAÇÃO DAS LAMELAS ANTIOFUSCANTES.

AUMENTAR VELOCIDADE MÁXIMA DA VIA;

MELHORAR JUNTAS DE DILATAÇÃO;

MELHORAR AS IMAGENS DAS CÂMERAS DO SITE;

MELHORAR A FLUIDEZ DOS ACESSOS;

AGILIDADE NAS PISTAS AUTOMÁTICAS.
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Ecoponte patrocina Orquestra Maré do Amanhã em 2018

Música que salva vidas

A concessionária Ecoponte apoia a Orquestra 
Maré do Amanhã, que ensina música 
clássica para crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social no Conjunto de 
Favelas da Maré.

Idealizado pelo maestro Carlos Eduardo 
Prazeres, o primeiro núcleo foi criado em 2010 
no CIEP Operário Vicente Mariano, no Complexo 
da Maré. Na época, cerca de 40 crianças tiveram aula 
de teoria musical, violino, violoncelo e fl auta. 

O diferencial da Orquestra 

Maré do Amanhã é que 

o projeto oferece uma 

oportunidade real de mudança 

de vida aos seus alunos, 

preparando-os para o mercado 

de trabalho e distanciando 

as crianças e jovens do tráfi co 

de drogas presente nas 

comunidades do Rio de Janeiro, 

comenta Carlos  Eduardo  Prazeres.

> Orquestra Maré do Amanhã na Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro

O projeto conta com parceiros como a 
Ecoponte para se manter e, desde o 2012, 
com o apoio de novos parceiros, foi possível 
aumentar o número de crianças participantes 
de 40 para 320. Atualmente, são atendidas 
1.500 jovens, através de um acordo com 
a Secretaria Municipal de Educação do Rio, que 
faz com que o Maré do Amanhã consiga chegar 
nas 16 comunidades do Complexo da Maré.

Divulgação  Ecoponte
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Ao longo do tempo, são identificados 

alunos com grande talento e vocação para  

a música, que são convidados a integrar  

o braço profissionalizante do projeto.  

Lá os alunos recebem bolsa auxílio no valor 

de um salário mínimo, bolsas  de  estudo 

em escolas particulares, aulas particulares 

de seus instrumentos e atendimento 

psicossocial.

>

>

Músicos da Orquestra Maré do Amanhã em visita ao Vaticano 

Jovens da Orquestra Maré do Amanhã  

A Orquestra Maré do Amanhã tem feito apresentações em prestigiados palcos do Rio de Janeiro, como 
o Theatro Municipal do Rio, Sala Cecília Meireles e Centro Cultural Banco do Brasil, dentre outros. No ano 
passado, a convite do Papa Francisco, a Orquestra fez apresentação em Roma ao pontífice. E na última festa 
de Ano Novo de Copacabana, a Maré do Amanhã se apresentou ao lado da cantora Anitta.

Divulgação  Ecoponte

Divulgação  Ecoponte
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Mirante une Rio e Niterói em vista privilegiada

Parque da Cidade

Localizado na Zona Sul de Niterói, o Parque da Cidade é um dos principais pontos turísticos da cidade. 
Inaugurado em 1976, o Parque é rico em beleza natural e considerado Área de Preservação Ambiental 
estadual (Apa). 

Em 270 metros de altitude, o Parque da Cidade possui um mirante com visão panorâmica da Baía 
de Guanabara, e para as lagoas e praias oceânicas de Niterói, a cidade do Rio de Janeiro, e a Ponte Rio-Niterói. 

Além da beleza natural, o Parque conta com ruínas do século XVI, espaço de lazer para apreciação 
da vista, piqueniques e fotografi as. Para os mais aventureiros o local conta com rampa para prática de asa 
delta e parapente, e diversas trilhas de acesso. 

 No Parque da Cidade os visitantes também encontram banheiros, espaço para o público infantil 
e estacionamento. O parque é um dos melhores lugares para se apreciar o pôr do sol na cidade e durante 
horário de verão estende o horário de fechamento, funcionando de 8h às 19h e no restante do ano de 8h às 18h. 
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COMO CHEGAR?
> O estacionamento é gratuito, porém quando 
o parque está cheio, talvez seja preciso estacionar 
pelo caminho e andar um pouco, visto que há 
poucas vagas no mirante.

O QUE LEVAR?
> Depende do tipo de atividade que for fazer. 
Para apenas aproveitar e curtir o visual do mirante, 
recomenda-se levar água, repelente, fi ltro solar 
e a câmera.

SALTOS DE PARAPENTE:
> Quem tiver interesse em saltar de parapente pode 
encontrar instrutores no local.

Dicas e Observações 

Informações: Neltur

RUÍNAS:
> Próximo ao estacionamento é possível visitar 
o que sobrou de um posto Atalaia português 
do século XVI.

Divulgação  thiago Cortes

Divulgação  thiago Cortes




