MAI - JUN 2017

EDIÇÃO 40 | ANO V

Concessionária Rota dos Coqueiros completa 7 anos de operação
PÁG. 03

II Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho e Meio
Ambiente da Rota dos Coqueiros
PÁG.04

Participação da Concessionária no
Movimento Maio Amarelo 2017
PÁG.02

INFORMATIVO ROTA DOS COQUEIROS

PÁG. 2

Para a edição 2017 do Maio Amarelo, a Rota
dos Coqueiros promoveu, na segunda-feira
(22/05) um pocket show com a Turma do Fom
Fom, do Detran, para mais de 350 alunos do
ensino fundamental I das escolas municipais
Maria Madalena Tabosa e Aluísio Cunha Moraes, localizadas no Cabo de Santo Agostinho e
em Jaboatão dos Guararapes, respectivamente.
Já os condutores que passaram, na sexta-feira
(19) a partir das 9h, pela praça de pedágio de
Barra de Jangada, foram contemplados com
brindes produzidos pelo Detran em homenagem ao movimento. Além disso, a Turma do
Fom Fom também esteve no local dando orientações para ter um trânsito mais seguro. Para
fechar o mês onde a cor amarela esteve em alta,
a Rota dos Coqueiros realizou uma ação interna na última sexta-feira de maio, voltada para
seus integrantes, uma palestra ministrada por

Maio Amarelo com diversas atividades
voltadas ao trânsito seguro
Durante todo o mês, a Concessionária Rota dos Coqueiros
promoveu ações para estudantes, condutores e integrantes
O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito e tem a
iniciativa de chamar a atenção da sociedade para esse
problema que é uma das maiores causas de mortes no
Brasil e no mundo. Intitulada “Minha Escolha faz a Diferença”, o movimento busca enfatizar o quanto a atitude
de todos, seja motorista, pedestre ou passageiro dos veículos, pode fazer a diferença e contribuir para a redução
desse elevado número de fatalidades. Assim, para apoiar
e colaborar com a causa, a Concessionária Rota dos Coqueiros promoveu, durante todo o mês de maio, diversas
ações voltadas para a comunidade ao entorno, condutores
e in-tegrantes.
O cuidado e preocupação para com a redução de acidentes pode ser visto através do balanço anual da Rota dos
Coqueiros que, em 2016, obteve uma redução em 50% no
número de acidentes em relação ao ano anterior, ou seja,
esse total caiu de 40, em 2015, para 20.

membros do DETRAN-PE sobre as medidas que
devem ser tomadas para garantir a segurança
no trânsito.
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Em sete anos de operação comemorados em junho de 2017, a Concessionária Rota dos Coqueiros, rodovia de acesso ao bairro planejado Reserva do Paiva e às praias do Litoral Sul do Estado, celebra a data com números expressivos.
Sendo a primeira Parceria Público Privada (PPP) viária de Pernambuco, no modelo de Concessão Patrocinada, a Concessionária já investiu desde o início das obras cerca de R$ 110 milhões em toda a infraestrutura do complexo viário e em projetos voltados para os usuários que, diariamente, usufruem de serviços ofertados pela Concessionária, tais como ambulância 24 horas, guincho leve, controle de tráfego
viário e sistema de monitoramento composto por 24 câmeras distribuídas por toda a extensão da rodovia. Além disso, desde a sua origem, a Rota dos Coqueiros busca incentivar através de seus projetos socioambientais, um trânsito mais seguro e gentil na região e seus entornos. E para promover uma maior
conscientização sobre o tema, criou projetos voltados para a temática com o intuito de alertar aos motoristas e futuros condutores sobre a importância da condução com responsabilidade.
Assim como a segurança viária dos usuários, garantir a qualidade da via e seu funcionamento é uma das
maiores prioridades da Concessionária. Recentemente, foram investidos R$ 592 mil em obras de revitalização do talude da Ponte Wilson Campos Júnior e mais de R$ 20 mil no reforço da sinalização horizontal, atividade essa que que possibilita uma melhor visão noturna dos motoristas. Além disso, devido
à chegada do inverno e das chuvas, a Rota dos Coqueiros intensificou o serviço de desobstrução dos
campos de escoamento de água localizados em toda a PE-024, com o intuito de evitar o acúmulo de resíduos/areias nesses espaços evitando, assim, alagamentos e transtornos aos motoristas.
ROTA DOS COQUEIROS COMUNICA REAJUSTE DE PEDÁGIO
A partir da quarta, 14 de junho, as tarifas de pedágio foram reajustadas em 4,08%, índice do IPCA dos
últimos 12 meses. O aumento na taxa é autorizado pela Agência Reguladora de Pernambuco (ARPE)
e previsto no Contrato de Concessão Patrocinada da
Parceria Público-Privada (PPP), que deu origem ao empreendimento.
A tarifa de moto passa a custar R$ 2,90 nos dias úteis e R$ 4,30 no final de semana, já os automóveis
passeio, caminhoneta e furgão, com rodagem simples, têm os valores de R$ 5,70 em dias úteis e R$
8,60 nos finais de semana (confira os novos valores na tabela).
A tarifa básica do final de semana é 50% superior ao valor dos dias úteis porque o estudo de
viabilidade do projeto da rodovia considerou que a maioria dos usuários, nos finais de semana, tem
como principal motivo o lazer, podendo optar pelo uso ou não da rodovia, ao contrário dos usuários
em dias úteis, que têm como destino o trabalho, com restrições de opções.
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II SIPATMA da Concessionária Rota dos Coqueiros
As atividades envolveram estudantes de escolas públicas do Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos
Guararapes, além de funcionários da concessionária e moradores do bairro.
“Água, nossa fonte de vida!” Esse foi o tema central
da II Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho e Meio Ambiente da Rota dos Coqueiros.
De 05 a 09 de junho, alunos das escolas municipais
ao entorno, integrantes e parceiros puderam participar de uma semana de atividades voltadas para a água,
meio ambiente e sua conservação. Em torno de cem
alunos das escolas municipais de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, participaram de mais de 25 horas de atividades, divididas entre limpeza
de praia; trilha e recolhimento de resíduos no Bosque
Pau Brasil; palestras e visita ao Espaço Ciência. Dentre outras “conquistas” o recolhimento de quase 700
kg de lixo foi o marco ambiental da Semana. A estudante Bárbara Taiza, 10 anos, estudante da Escola Municipal Aluísio da Cunha Morais, localizada em Jaboatão
dos Guararapes, foi uma das convidadas para a visita
ao Espaço Ciência. Ela conta que a experiência e oportunidade foram bastante importante para o desenvolvimento de sua consciência ambiental.
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“Eu amei esse passeio. Aprendi várias coisas sobre o
meio ambiente, a luz e a água. Agora eu sei o quanto
precisamos da água e que não devemos desperdiçála”, relata Bárbara. Para Amanda Carvalho, auxiliar
de área de Segurança do Trabalho Rota dos Coqueiros, esse resultado foi muito além do esperado.
“Ficamos muito felizes com a empolgação e disposição dos meninos e meninas que nos acompanharam
durante toda a semana. Apesar da pouca idade, eles
entenderam a importância da preservação do Meio
Ambiente. Outra coisa que nos chamou a atenção
foi a quantidade de lixo, quase 700 quilos, que retiramos da praia e do Monte dos Guararapes”, comentou Amanda. Ao longo da semana tivemos parceiros
que marcaram presença no evento, os quais foram:
ASA Brasil, BRK Ambiental, CPRH, Grupo Ser Educacional, Parque Nacional dos Guararapes, AGRP e
SESI Pernambuco.

