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Neste mês de junho, a Rota dos 
Coqueiros comemora seis anos de 
operação dedicados a oferecer 
uma rodovia de qualidade. Sempre 
com foco na segurança e conforto 
dos usuários, aderimos por mais 
um ano consecutivo ao movimento 
Maio Amarelo. Nesta edição, tra
zemos nossas ações em destaque 
nas páginas centrais, mostrando o 
trabalho de conscientizar moto ristas, 
pedestres, motociclistas, e todos de 
uma maneira geral, para a pre
venção de acidentes. Começamos 
na primeira infância, com ações nas 
escolas e continuamos na relação 
direta com os nossos usuários 
motoristas.

Nossa meta de continuar 
reduzindo o número de acidentes 
na rodovia, mais uma vez foi 
alcançada. Eles caíram 66% em 
relação aos últimos 12 meses, um 
reflexo das importantes campanhas 
que abraçamos e do nosso trabalho 
de monitoramento diário da via. 
Trazemos ainda, uma matéria sobre 
o paisagismo da via, tão elogiado 
nas pesquisas de satisfação pelos 
usuários. 40 espécies compõem os 
jardins e canteiros, proporcionando 
bemestar, conforto e segurança 
aos condutores que viajam para 
as praias do Litoral Sul ou visitam a 
Reserva do Paiva.
Boa Leitura!

Elias Lages
Presidente da Concessionária 
Rota dos Coqueiros

PALAVRA DO PRESIDENTE

O trabalho incansável de segurança e educação no 
trânsito tem refletido positivamente nos índices da 
Concessionária Rota dos Coqueiros, que completa 

neste mês de junho seis anos de operação comemorando 
mais uma vez a redução de acidentes na via. De maio de 
2015 a maio de 2016 já se conseguiu diminuir em 66% os 
números, que somando aos 60% do ano passado, chega
se a 33 acidentes em um ano, e sem mortes. 

A conquista se deve principalmente ao trabalho 
educacional e informativo que a concessionária realiza 
junto aos motoristas e usuários em geral, e aos investimentos 
realizados em conservação, monitoramento das vias e 
obras de melhoria, somando R$ 71,4 milhões no período. 
A média mensal de atendimento prestado pelo Serviço 
de Auxílio ao Usuário (SAU) é de 56 e vem diminuindo 
cada vez mais em função das medidas operacionais e 
campanhas educativas. 

Através de programas e ações voltadas para a 
educação, preservação ambiental e qualidade de vida, 
a concessionária participa do desenvolvimento da região. 
Uma das ações é o programa Via Escola, que beneficia 
mais de 3 mil alunos e professores das redes públicas do 
Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes. 
Outros exemplos são o Reserva da Cidadania, o Programa 
de Educação para o Trânsito (PET), o Bem Viver CRC, o 
Programa de Gestão Ambiental, entre outros, totalizando 
seis, com impactos diretos na vida dos usuários e moradores 
das comunidades onde a rodovia está inserida. 

Rota dos Coqueiros amplia 
índice de segurança viária
A concessionária reduziu ainda mais o 
número de acidentes, uma queda de 66% em 
doze meses

Funcionários atentos à segurança dos usuários



Paisagismo proporciona mais 
leveza à viagem 

Para aqueles que adoram cair na estrada 
de carro, belas paisagens e rodovias bem 
cuidadas são essenciais na escolha do próximo 

roteiro. Na Rota dos Coqueiros, o cuidado com o 
paisagismo se propõe a oferecer leveza, bemestar, 
conforto e segurança aos condutores que viajam para 
as praias do Litoral Sul ou visitam a Reserva do Paiva. 

Os jardins da rodovia são compostos por 40 
espécies de plantas distribuídas nas margens e 
contornos da via. Maçaranduba, aroeira, oiti, sapoti 
do mangue, cajueiro e angelim são alguns tipos que 
podem ser encontrados ao longo dos 6,5km de via. 
A escolha de cada espécie se deu em virtude da boa 
adaptação ao clima, ao solo e à temperatura local, 
além de algumas já integrarem a flora da mata 
preservada.

Uma equipe se dedica diariamente à manutenção 
do paisagismo. Ela realiza o trabalho de corte de 
grama, podas de formação, irrigação com caminhão 
pipa, combate a pragas e doenças, além de outros 
cuidados. Anualmente são investidos mais de R$ 700 
mil na manutenção da área verde.

Em pesquisa recente realizada pela Conces
sionária, a beleza da rodovia foi o terceiro ponto 
positivo mais citado pelos motoristas entrevistados, 
destacado por 34% deles.  

Mais de R$ 700 mil são investidos por ano no paisagismo da via

Os cuidados com a área verde são diários.

Beleza e bem-estar são proporcionados aos 
usuários e moradores



Movimento 
 Maio  Amarelo: 

mortes no trânsito 
precisam acabar

Em março de 2010, a Assembleia
Geral das Nações Unidas baixou uma 
resolução definindo o período de 2011 

a 2020 como a “Década de Ações para 
a Segurança no Trânsito”. O documento 
foi produzido com o objetivo de reduzir 
acidentes de trânsito em todo o mundo, em 
face do alarmante dado apresentado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), que 
registrou em 2009 cerca de 1,3 milhão de 
mortes ocasionadas por acidente de trânsito 
em 178 países. Sobreviventes com sequelas 
foram 50 milhões de pessoas. 

Em Pernambuco, a Secretaria Estadual 
de Saúde registrou no ano passado 1.700 
mortes, vítimas das estradas e, cerca de 42 
mil atendimentos a pessoas acidentadas. 
O Maio Amarelo tem o propósito de 
conscientizar para reduzir os acidentes no 
trânsito. A cor amarela faz alusão à atenção, 
o que simboliza advertência nos semáforos. 

Durante todo o mês, as atividades 
educativas que já fazem parte do calendário 
da Concessionária Rota dos Coqueiros 
ganharam um novo significado ao chamar 
a atenção de crianças e adultos para o 
problema que é uma das maiores causas de 
mortes no Brasil e no mundo. Para começar, 

a fachada da concessionária mudou de cor. 
O amarelo ganhou espaço também nas 
cancelas que receberam mensagens sobre 
o tema. Adesivos, brindes para os carros e 
panfletos foram entregues aos condutores e 
passageiros, quando também foi lembrada 
a importância do uso do cinto de segurança 
no banco de trás.

Seis escolas municipais participaram da 
ação “Por trás das Placas” com o grupo 
teatral Tapete Voador. A encenação 
abordou a importância do uso cinto de 
segurança, do capacete por motociclistas e 
caronas, entre outros. Os alunos das escolas 

Anualmente milhões de pessoas 
morrem e ficam com sequelas em 

acidente de trânsito no mundo

Adesivos e folders foram distribuídos  para conscientizar 
usuários.

Funcionários da concessionária “vestiram a camisa”.



José Rodovalho, Poetisa Francisca Isidora, 
Nossa Senhora de Fátima, em Jaboatão dos 
Guararapes e Madre Iva, João Ciríaco e 
Maria Madalena Tabosa, no Cabo de Santo 
Agostinho, foram convidados a desenhar e 
escrever textos sobre segurança no trânsito, 
após as apresentações teatrais. A ação é 
realizada mensalmente em escolas públicas 
e privadas da RMR, numa parceria da 
Concessionária Rota dos Coqueiros, Verda 
Eventos Incríveis e Detran.

Fortalecendo as mensagens “dentro de 
Casa”, a concessionária levou o Detran 
para palestrar sobre segurança e direção 
defensiva. Falando para fora e para um 
alcance ainda maior, as redes sociais, email 
marketing e site da instituição divulgaram 
medidas de segurança, respeito e educação 
no trânsito.

Tapete Voador transmite a mensagem divertindo e educando a criançada para o trânsito.

160 crianças foram convidadas a desenhar e escrever 
sobre a segurança no trânsito.



Moto Burgers & Meals
Endereço: Empório Gourmet - PAIVA
Horário de funcionamento: Terças, 
Quartas e Domingos: 12h ás 20h                                         

Quinta a Sábado: 12 às 22h
Contato: (83) 98258-9000

Motoristas 
 aju dam  pacientes 

 da AACD

A Concessionária Rota dos Coqueiros 
e seus usuários comemoram o 5° ano 
de parceria com a Associação de 

Assistência à Criança Deficiente (AACD). Por 
meio dos cofrinhos distribuídos nos guichês 
das duas praças de pedágio, centenas de 
motoristas e passageiros que nos últimos anos 
trafegaram pelo sistema viário ampararam 
o tratamento de 235 pessoas entre crianças 
e adultos. 

O valor arrecadado mensalmente ajuda a 
custear tanto o tratamento como a aquisição 
de próteses para pessoas com os mais 
diversos tipos de deficiências, como Paralisia 
Cerebral, Poliomelite, Lesão Medular, Má
formação congênita, Mielomeningocele e 

MOTO BURGER

Mais de 200 pessoas deficientes 
tiveram seus tratamentos 

custeados pelas moedinhas 
recolhidas nas praças de pedágio

Lesão Encefálica Adquirida (LEA). A AACD 
tem um trabalho dedicado à reabilitação há 
66 anos e mantém centros de assistência em 
13 cidades do país. No Recife, a instituição 
tem o segundo maior centro do Brasil, 
realizando, em média, 800 atendimentos 
diários.

Responsabilidade social é uma das 
premissas da Concessionária Rota dos 
Coqueiros, que apoia também outras ações 
e projetos sociais como o Via Escola, de cunho 
educacional, e o Reserva da Cidadania, com 
viés em empreendedorismo. Até este ano de 
2016, foram arrecadados quase R$ 80 mil 
e a meta da Concessionária é ampliar ainda 
mais essa colaboração. 

Está de passagem e bateu fome? Uma 
rápida paradinha no Empório Gourmet pode 
deixar sua viagem mais prazerosa. Além 
de pizzas, comidas orientais e salgados, o 
também fast food Moto Burgers & Meals, 
recém inaugurado, dispõe de várias opções 
de almoços executivos e lanches, como os 
hambúrgueres de carnes nobres com picanha, 
carne de sol e pernil. A média de preço varia 
entre R$17 (para entradas) e R$26 (para as 
carnes). Vale a pena conferir a variedade 
completa de carnes, queijos e molhos na 
opção “Monte seu hambúrguer”.



A Concessionária Rota dos Coqueiros 
informa que as tarifas do pedágio serão 
reajustadas em 9,28%, índice do IPCA 
dos últimos 12 meses, a partir do dia 14 
de junho de 2016. O aumento na taxa é 
autorizado pela Agência Reguladora de 
Pernambuco (ARPE) e previsto no Contrato 
de Concessão Pa tro cinada da Par ce ria 
Público-Privada (PPP), que deu origem ao 
empreendi men to (confira os novos valores 

Rota dos Coqueiros comunica reajuste de pedágio

A partir deste mês de junho, a 
Concessionária Rota dos Coqueiros passa a 
contribuir com a ONG PetPE, disponibilizando 
cofrinhos nos guichês de pedágio para que 
os motoristas interessados em contribuir com 
a instituição possam colocar moedinhas.  A 
instituição é parceira da concessionária, 
dando abrigo aos animais recolhidos na via 
e ruas do entorno, e cuidando dos bichinhos 
abandonados e vítimas de maus tratos, para 
serem futuramente adotados.  Os cofrinhos 
ficarão dispostos na praça de pedágio que 
tem acesso por Barra de Jangada.  Já na 
praça de Itapuama, continuarão os cofrinhos 
que arrecadam moedas para a Associação 
de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Fazer o bem

A ONG abriga e trata animais de rua para serem 
adotados.

na tabela abaixo). 
A Rota dos Coqueiros dispõe de 

monito ramento por câmeras de alta 
resolução e do Serviço de Auxílio ao 
Usuário (SAU), 24 horas, que pode ser 
acionado pelo telefone 800.281.0281. 
Ele dispõe de ambulância de resgate, 
viaturas de inspeção de tráfego e 
guincho leve de forma gratuita para os 
usuários. 
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Se você tem interesse em anunciar a sua marca nesta 
revista, entre em contato conosco pelo 3479-8623.

Esta edição do “Na Via” também está disponível 
em www.rotadoscoqueiros.com.br.

RIOgaleão entrega um novo aeroporto 
para o Rio de Janeiro

O RIOgaleão, empresa da Odebrecht 
TransPort entregou aos passageiros 
um novo Aeroporto Internacional 

Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O aeroporto 
oficial das Olimpíadas ganha uma nova área 
de 100 mil m² com 26 pontes de embarque 
adicionais, sendo três delas com especificações 
técnicas para acomodar as maiores aeronaves 
do mundo. Para maior conforto dos viajantes, 
a área de duty free foi duplicada para 8 mil 
m² e outros 6 mil m² foram destinados para 
salas vip. Os investimentos na modernização 
são da ordem de R$ 2 bilhões.

“Trabalhamos de forma ininterrupta para 
que, em menos de dois anos, transformássemos 
o aeroporto em orgulho para o país. Este foi 
o compromisso que firmamos em 2014 com a 
cidade. Estamos prontos para receber os mais 

Passageiros ganham área de 100 mil m². Investimento de R$ 2 bilhões 
moderniza o aeroporto oficial das Olimpíadas.

O novo píer do RIOgaleão

de um milhão e meio de visitantes durante o 
maior evento esportivo do mundo”, comemora 
Luiz Rocha, presidente do RIOgaleão.

Com a ampliação do espaço, o aeroporto 
passa a ter 24 mil m² de área comercial, 
onde estarão recéminaugurados restaurantes 
e lojas que somarão 100 novas opções 
até os Jogos Rio 2016. No desembarque 
internacional do Terminal 2, começa a 
funcionar um novo centro de boas vindas, com 
equipe trilíngue.  

Até as Olimpíadas, os sistemas de 
energia e sonorização serão renovados e os 
acessos às salas de embarque e controle de 
passaporte brasileiro serão automatizados. 
Um novo Centro de Controle Operacional 
será inaugurado e garantirá mais agilidade e 
segurança para a gestão aeroportuária. 

Nova área de 100 mil m²

26 novas pontes de embarque
Duty free com 8 mil m²
Área de salas vip com 6 mil m²

14 esteiras conectoras

4 elevadores
6 escadas rolantes

Lounge Embarque Pier Sul  
Foto: Thiago Saramago


