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Rota Ambiental chega para estimular a criatividade em prol da natureza entre
adolescentes

Concessões da Odebrecht Rodovias repassam R$ 75 milhões a 46 municípios
Em 2016, a Rota dos Coqueiros e demais concessões da Odebrecht Rodovias
repassaram um total de R$ 75 milhões a 46 municípios por onde as rodovias administradas
passam. Os recursos são provenientes do recolhimento do Imposto Sobre Serviço (ISS) que
incide sobre obras, serviços, arrecadação de pedágio, receitas acessórias e contratação do
trabalho de terceiros.
“Este é mais um benefício do programa de concessão de rodovias para o
desenvolvimento das regiões. O mais importante é que cada cidade decide onde aplicará os
recursos, de acordo com suas prioridades”, afirma Paulo Meira Lins, diretor da Odebrecht
Rodovias.
Em Pernambuco, Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico somaram R$ 2,5 milhões para
Cabo de Santo Agostinho e beneficiaram ainda os municípios de Jaboatão dos Guararapes e
Ipojuca. A quantia decorrente da arrecadação do pedágio é calculada com base na extensão
da rodovia que passa pelo município, beneficiando todas as cidades. Os recursos do
recolhimento sobre obras e serviços tem com base o valor do serviço realizado. O ISS é uma
das principais fontes de receita municipais e sua aplicação é definida pela administração ou
legislação local.
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Rota Ambiental estimula a criatividade em prol da natureza entre adolescentes
A Concessionária Rota dos Coqueiros,
via de acesso à Reserva do Paiva e de acesso
às praias do litoral sul, buscando incentivar os
cuidados com o meio ambiente desde a época
escolar, assim como o sentimento de
pertencimento, criou, em parceria com o
Colégio Santa Maria Reserva do Paiva e
através da empresa “Verda Impacto Positivo”,
o projeto “Rota Ambiental”. A ação, com
duração prevista para acontecer até o mês de
dezembro, visa estimular alunos com a faixa
etária entre 10 e 13 anos a desenvolverem,
através da economia criativa, projetos que
serão utilizados e instalados em vários
ambientes do bairro. A expectativa é de que,
até o final do ano, seja criado um mapa com o
nome do projeto. Após a fase introdutória, foi
a vez de por em prática a criatividade e
desenvoltura dos pequenos estudantes. Na
terça-feira (11), os alunos participaram de um
laboratório de cocriação, onde desenvolveram

um projeto que foi implementado na sede e na
praça de pedágio da Rota dos Coqueiros no
último dia 28 deste mês. “A Rota Ambiental dá
voz aos pequenos, mostrando que os jovens já
podem atuar como agentes transformadores
do mundo. Ainda, esse laboratório criativo
dará várias oportunidades para que os
meninos
percebam-se
cidadãos.
Não
chegaremos com ideias prontas. Serão eles que
irão decidir o que desejam para o meio
ambiente”, explica Pedro Verda, sócio
fundador da empresa Verda Impacto Positivo.
A expectativa é de que, no decorrer do ano,
pelo menos um novo projeto seja criado em
cada mês para, em seguida, serem ‘instalados’
em diversos locais da Reserva do Paiva. Ainda,
todos os grupos participantes serão premiados
com um kit “Rota Ambiental”, composto de
crachá, adesivo com a marca do projeto e uma
carta convite aos pais.
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A Concessionária Rota dos Coqueiros, criou uma campanha voltada
aos ciclistas, profissionais ou amadores, que utilizam, diariamente, a
ciclovia do local. A ação será realizada em duas etapas: a
primeira contará com a instalação de placas com mensagens de
alerta para esse público espalhadas pelos 6,5 km da via. A
segunda fase será a gravação de vídeos com grupos de esportistas
alertando para os cuidados necessários para a prática dessa
atividade.
Mensagens como “Lugar de ciclista é na ciclovia”, “Seja prudente,
use os equipamentos de segurança” e “Evite acidente, não trafegue
na calçada”, estão entre os avisos espalhados por toda a estrutura
da via administrada pela Rota dos Coqueiros. Ainda, para
complementar a campanha, a concessionária espera realizar a
segunda fase do projeto – gravação de vídeos, em meados de maio e/ou junho.
De acordo com o supervisor de operações da concessionária, Rogério Inácio, a ideia para a campanha surgiu
após ser observado um aumento de usuários na ciclovia da Reserva do Paiva. “Buscamos sempre trabalhar com
reduções de acidentes. Temos em média mais de 500 usuários utilizando a nossa ciclovia nos finais de semana,
por isso fazemos campanhas para garantir mais segurança para todos”, explica Inácio.

Uma manhã diferente, com contações de histórias e
viagens para o mundo imaginário de Monteiro Lobato. Essa
foi a comemoração da Concessionária Rota dos Coqueiros
para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil, no último dia
18 de abril. Esse encontro mágico aconteceu na Escola
Municipal Maria Madalena Tabosa, localizada em
Itapuama, Cabo de Santo Agostinho, para cerca de 40
crianças da educação infantil até o terceiro ano do
fundamental I.
Dentre as integrantes participantes do projeto está
a auxiliar administrativa, Mônica Salustiano. "A Rota dos
Coqueiros é uma empresa que busca passar conhecimento
tanto para o seu quadro efetivo, quanto para os espaços
parceiros. Quando lemos para uma criança estamos, ao
mesmo tempo, passando conhecimento e aprendendo com
elas", relata Salustiano. Além da "Rota da Leitura", a
concessionária também dispõe de outros programas
voltados à educação, a exemplo do Via Escola que, ao
proporcionar a redução do analfabetismo funcional, busca
elevar o Índice de desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) e, ainda, melhorar a leitura e escritas dos alunos das
escolas participantes.
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