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Animais na rodovia: O cuidado e a atenção da equipe operacional da Rota
dos Coqueiros com as espécies encontradas na via pedagiada
PÁG. 03

Projeto leva conhecimento sobre alimentação
saudável e compostagem para o condomínio
Villa dos Corais na Reserva do Paiva.
PÁG.02

Somos uma das melhores empresas para se
trabalhar em Pernambuco. Confira a nossa
certificação GPTW 2017.
PÁG.04

INFORMATIVO ROTA DOS COQUEIROS

PÁG. 2

Clima de confraternização marca ação do Rota Ambiental no Vila dos Corais
Famílias participaram de café da manhã colaborativo com degustação de frutas e atividades ecológicas

Para Rosangela Ferreira, mãe de Luís Antônio,
iniciativas como o Rota Ambiental são fundamentais para aumentar o conhecimento das
crianças diante do valor do nosso habitat natural. “Sempre que participa das oficinas de cocriação do projeto, o meu filho volta da escola
animado. Acho essa aproximação com o verde
bastante importante para a educação do Luís
Antônio porque, através do Rota Ambiental,
ele está aprendendo a preservar e a conviver
ainda mais com o meio ambiente”, relata a mãe.

Uma manhã em família, onde o meio ambiente
e a importância da alimentação saudável foram o foco da criançada e seus pais durante a
ação do mês de agosto do Rota Ambiental,
projeto socioambiental da Concessionária
Rota dos Coqueiros em parceria com o Colégio Santa Maria Reserva do Paiva.
A atividade, que aconteceu no dia 26/08 no
condomínio Vila dos Corais, contou com um
café da manhã colaborativo e com uma mini
oficina de compostagem, além da degustação
de diversos tipos de frutas que, durante todo
o evento, estiveram à disposição dos participantes e envolvidos.
Dentre os presentes estava Felipe Castro,
aluno do 5° ano da instituição de ensino da
Reserva do Paiva. Para ele, cuidar da natureza deve ser parte da rotina de todos. “As
ferramentas para ser amigo do verde estão à
nossa disposição. Basta, apenas, querermos.
Faço parte desse projeto desde maio, quando
fomos distribuir mudas de plantas da região
no Hotel Sheraton”, comenta. Felipe faz parte
do grupo de mais de 40 alunos protagonistas
das ações no bairro.

Antes, o Rota Ambiental já passou por três
ambientes do bairro: a sede da Concessionária
Rota dos Coqueiros, onde foram distribuídas
cartinhas e origamis com mensagens ecológicas; o Sheraton Reserva do Paiva Hotel and
Convention Center, quando os estudantes
realizaram a distribuição de mudas nativas da
região para hóspedes e funcionários do hotel;
e o residencial Terraço Laguna, com a apresentação de um jogo educativo que enfatizou a
importância da reciclagem e dos cuidados com
os animais silvestres. A ideia é de que, até
dezembro deste ano, seja criada uma rota
ecológica dentro do bairro planejado.
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PÁG. 3

Operações da Rota dos Coqueiros já resgatou mais de 1 mil animais na PE-024
A abordagem e o recolhimento de animais, de pequeno e médio porte, são feitos por cinco inspetores treinados, que
os devolvem ao habitat natural ou encaminham a instituições públicas adequadas.

-

Prestar assistência aos usuários em situações emergenciais, seja por sinistro, pane no veículo ou um mal súbito, é
a principal atividade do Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU) da Concessionária Rota dos Coqueiros, no entanto, a
atuação das equipes do serviço vai mais além, elas fazem um trabalho de resgate de animais, de grande e de pequeno
porte, encontrados no perímetro concessionado de 6,5 KM. Desde o início da operação da Rota dos Coqueiros, já
foram resgatados e reintroduzidos aos seus habitats naturais ou encaminhados para instituições adequadas, cerca
de 1.076 animais entre maio de 2015 e maio de 2017, estando, dentre eles cobras, cachorros, gaviões, tatus,iguanas,
saguis, raposas e cavalos.
“Desde o começo, a Rota dos Coqueiros busca garantir o bem-estar e segurança de todos, seja de animais ou de
pessoas. Por estarmos dentro de uma Reserva, torna-se comum encontrar bichos nas vias, seja ela a principal ou as
interligadas”, relata o operador do Centro de Controle Operacional (CCO), Aldemar Marinho. A equipe é composta
por cinco inspetores que, auxiliados pela equipe do Centro de Controle Operacional – responsáveis pelo monitoramento da rodovia feito através de 24 câmeras, atuam na inspeção diária do trecho concessionado da PE-024.
Para garantir a agilidade e eficiência do serviço, eles recebem anualmente uma atualização no treinamento e na capacitação referentes à abordagem e ao recolhimento de animais na via, atuando, inclusive, na prevenção de acidentes.
Para que essa abordagem seja feita de forma tranquila, tanto para o inspetor como para o espécime, a Concessionária dispõe de instrumentos adequados à tarefa, como pinças, utilizadas no resgate às cobras; alçapão, para a captura de cães; gaiolas, no caso de voadores; e redes. E toda essa atividade é feita em, no máximo, três minutos. “Após
a identificação do animal, vamos à via e realizamos o resgate. Quando o encontramos e ele está saudável, o devolvemos para o seu habitat natural. No caso de animais feridos, acionamos a Agência Nacional do Meio Ambiente
(CPRH) ou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para que venham
buscá-los aqui na Rota dos Coqueiros e os levem para cuidados”, exemplifica o supervisor de operações, Rogério
Inácio.
Como prevenção a essas possíveis invasões de animais e para chamar a atenção do passante, a Rota dos Coqueiros criou alternativas em sua infraestrutura, como o uso de cercas em toda a área de concessão, afastando dessa
forma os animais de grande porte, a exemplo de porco espinho ou raposa; e, ainda, a instalação de placas nos KM 0,5;
KM 4,3 e KM 6,4 da rodovia, que têm o intuito de informar aos condutores de veículos a possibilidade da presença de
animais no local.
Além dessa ação cotidiana, a área responsável por meio ambiente na Concessionária está sempre realizando campanhas educativas voltadas aos cuidados e importância da fauna e da flora, tanto com foco no público interno, integrantes da Concessionária, como para o público externo, ou seja, quem mora, trabalho ou estuda no bairro. Um
exemplo de ação nesse sentido, é o projeto Rota Ambiental, cujo objetivo é convidar as crianças da instituição de
ensino do bairro para desenvolverem ideias que contribuam para a manutenção da natureza local.
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PÁG. 4

Rota dos Coqueiros conquista certificado GPTW 2017
Pesquisa mede o nível de confiança dos integrantes em relação à empresa e ao ambiente de trabalho

Uma conquista. É assim que a Concessionária Rota
dos Coqueiros, empresa dos grupos Odebrecht
Rodovias e Grupo Cornélio Brennand, reconhece o
fato de estar entre as 80 Melhores Empresas para se
Trabalhar em Pernambuco. A classificação foi anunciada no mês de agosto e vigora até 2018. A iniciativa
faz parte de um projeto que serve de referência para
balizar as melhores práticas corporativas em 53
países, há 20 anos.
“Essa conquista é fruto do engajamento e compromisso de cada um dos nossos 64 integrantes com a
empresa e com seus colegas. Com credibilidade e
imparcialidade na gestão de carreiras de nossos
profissionais foi possível construir um ambiente de
trabalho fundado no respeito e no orgulho”, destaca
a gestora de P&O da concessionária, Carol Silva que
lidera também o projeto Banco de Talentos da rodovia.
A satisfação da equipe tem inclusive, reflexo no
desempenho do negócio. Prova disso é o resultado da
ultima pesquisa realizada pela concessionária, feita
junto aos usuários, que revelou que 97% deles

estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento e serviço prestados pelo negócio.
Para o presidente da Rota dos Coqueiros, Elias Lages,
o resultado pesquisa de clima organizacional dá sustentabilidade às ações da empresa. “Estar no ranking
do GPTW é consequência de todo um trabalho contínuo que vai desde a seleção criteriosa de integrantes,
investimento em treinamentos, educação para e pelo
trabalho no desenvolvimento profissional, acompanhamento de carreira com a presença pedagógica,
definição de metas claras e objetivas incentivando a
meritocracia e desenvolvimento do espírito de equipe”, elenca Elias Lages, complementando: “O desafio
agora só aumenta”.
METODOLOGIA – A metodologia do GPTW é baseada
em duas ferramentas: pesquisa com funcionários, com
garantia de sigilo e anonimato nas respostas, e questionário de práticas da empresa, respondido pelo setor
de Recursos Humanos, traçando um diagnóstico sobre
qualidade de ambiente de trabalho, com foco sempre
na capacidade de inovação e a produtividade.
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