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Verão: Reforço do quadro operacional na alta temporada

Bicho preguiça é encontrado na Rota dos Coqueiros
Complexo Viário: Investimentos no ano de 2017
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Rota dos Coqueiros investiu mais de R$ 700 mil na PE-024 em 2017
Dentre as principais obras realizadas no decorrer do ano estão a reconstrução do talude da ponte e o reforço das sinalizações vertical
e horizontal da via

A Concessionária Rota dos Coqueiros, responsável
pelo sistema viário da Reserva do Paiva e de acesso
às praias do litoral sul, encerra o ano com o aporte
de R$ 736 mil em manutenção e conservação da via
que compõe o trecho pedagiado da PE-024, a fim
de garantir a segurança viária para o usuário e o
bem-estar dos que trabalham na Concessionária.

Já no que se refere a qualidade da rodovia, foram realizados investimentos em revitalização
da sinalização horizontal e substituição de
placas de sinalização vertical, manutenção no
sistema de iluminação com a troca de lâmpadas
e refletores, garantindo que a via permaneça
100% iluminada, além de intervenção no
pavimento com o tratamento de fissuras
interligadas tipo “couro de Jacaré” e
exsudação que, se não sanadas, poderia criar
buracos.

Durante o ano, foram feitos diversos tipos de serviços tais como a revitalização do talude/cabeceira
da ponte Arquiteto Wilson Campos Júnior, que
demandou a maior soma de investimentos, e
tratamento em pontos de oxidação dos aparelhos
metálicos nas bases de apoio e cabeceiras da ponte,
além de pintura dos tirantes das marquises das
duas praças de pedágio (Barra de Jangada e
Itapuama) e impermeabilização das cobertas do
edifício sede e das praças.

Para garantir a manutenção da qualidade da
rodovia, a concessionária já tem programados
serviços de recuperação da pintura do guardacorpo da ponte, de postes metálicos, ampliação
do passeio no KM 0,2 (próximo à praça de
Barra de jangada) para viabilizar a implantação
de uma faixa de pedestre, ampliação da
drenagem com a construção de mais canaletas
ao longo da via, além de manutenção de
pavimento, sinalizações e iluminação.
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Projeto leva cuidados com o meio ambiente para além dos muros da escola

O Rota Ambiental é desenvolvido pela Concessionária Rota dos Coqueiros junto aos estudante do Colégio Santa
Maria Reserva do Paiva com intuito de criar uma cultura de preservação ambiental no bairro

O estudante do quinto ano do fundamental, Luís Ferreira, gosta de todas as atividades que um menino de dez anos pode fazer: brincar,
jogar, estudar e se divertir com amigos e familiares. Apesar de possuir uma rotina diversificada, o garotinho procura dedicar pelo menos
dois dias da semana aos cuidados com o meio ambiente e à manutenção do seu sistema de compostagem – tipo de plantação que aprendeu durante participação no Rota Ambiental, projeto criado pela Concessionária Rota dos Coqueiros em parceria com o Colégio Santa
Maria Reserva do Paiva.
“Costumo fazer a atividade ao lado do meu avô, Bonifácio. Juntos, vamos ao quintal da nossa casa em Enseada dos Corais para plantar,
aguar, replantar e recolher as nossas frutas e legumes. O que eu acho ótimo, pois sei que elas não possuem agrotóxicos, são mais suculentas e doces”, relata o pequeno. Dentre os alimentos presentes na mesa da família provenientes da horta e compostagem estão melancia,
melão, hortelã e alecrim. Para Bonifácio, o tempo ao ar livre ao lado do neto é sinônimo de alegria, tranquilidade e satisfação. “Adoro passar esses momentos com o Luís. Aprender com ele. É um verdadeiro passatempo”, comenta.
Mas, os ensinamentos do projeto Rota Ambiental foram muito além da adoção da compostagem por Luis. Assim como ele, já foram “contaminadas” com atitudes de respeito ao ambiente, cerca de 50 crianças e adolescentes com idades entre 10 e 13 anos, todas participantes
do programa e estudantes do Colégio Santa Maria Reserva do Paiva. O projeto incentiva os participantes a desenvolverem ferramentas,
conceitos e meios, que possibilitem a reutilização do lixo e suas formas de reciclagem. Desde então, foram feitas várias ações de cocriação
acompanhadas pela Verda Impacto Positivo, na qual os pequenos estudantes foram motivados a pensarem em alternativas que procurassem solucionar alguns dos desafios pelos quais o projeto iria passar.
Para a criançada, a chegada do Rota Ambiental representou uma mudança nos cuidados com o verde. “É muito legal. Fico muito feliz em
participar porque aprendemos a ajudar a natureza nos divertindo e ainda conseguimos contribuir para o comportamento responsável dos
nossos familiares e amigos”, comenta Fernanda Viana, estudante do 5º ano. Para Giovani Bezzan, 11 anos, ser parte do Rota Ambiental é o
mesmo que estar contribuindo com o próprio bem estar, uma vez que “não podemos viver sem a natureza, ela faz parte de nós e nós somos
parte dela”.
Os pais também percebem no dia a dia a transformação dos seus filhos, como conta a mãe de Luís, Rosângela Ferreira. “O Luís chega bastante empolgado após as oficinas de cocriação. Busca colocar tudo o que aprendeu em prática. Se antes ele já era cuidadoso com a natureza, hoje é muito mais. Aproveitar a ventilação natural, economizar o uso do chuveiro elétrico e da energia em geral estão entre as maiores
preocupações do meu filho e, consequentemente, acaba por influenciar a todos de forma bastante positivo”.
O projeto teve como ponto físico de partida a sede da Concessionária Rota dos Coqueiros e a Praça de Pedágio de Barra de Jangada, onde as crianças distribuíram cartas produzidas por elas com mensagens de respeito a natureza. Na sequência das edições, atuaram no Sheraton Reserva do Paiva Hotel and Convention Center, distribuindo mensagens e mudas de plantas. O estudante de 10 anos Felipe Castro,
aluno do quinto ano do Santa Maria, garante que “as ferramentas para ser amigo do verde estão à disposição. Basta, apenas, querermos”.
Já no residencial Terraço Laguna, a equipe do Rota Ambiental preparou um jogo educacional cujos temas abordaram desde a coleta seletiva à manutenção da vida dos animais.
Após a pausa para as férias escolares, chegou a vez do condomínio Vila dos Corais, que contou com um café da manhã saudável e aulas
sobre compostagem, em seguida o Novo Mundo Empresarial, através da Odebrecht Realizações Imobiliárias, onde foram produzidas blocos de notas com papel reciclado, e, finalmente, a praia do Paiva, onde as crianças recolheram lixos jogados na areia e amarraram nos coqueiros mensagens de conscientização ambiental. No penúltimo mês do ano, o Rota Ambiental promoveu uma exposição de obras de arte feitas com material de coleta seletiva no residencial Morada da Península.
E, aproveitando o clima das confraternizações e o momento de refletir sobre o ano que está chegando ao fim, a criançada levou na última quinta-feira (14) às 14h, uma exposição de fotografias ao Empório na qual foi possível acompanhar todas as etapas desenvolvidas no
decorrer de 2017, além dos principais ensinamentos que prometem, a partir de agora, fazer parte do dia a dia dos meninos e meninas do
Rota Ambiental.
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Rota dos Coqueiros reforça seu quadro operacional na alta temporada

No período que compreende as férias escolares e o verão, o fluxo de veículos aumenta e, consequentemente, as
demandas no Serviço de Auxílio ao Usuário

A Concessionária Rota dos Coqueiros, responsável pela administração do sistema viário da Reserva do Paiva, reforçou em 26% o seu quadro funcional para garantir a qualidade dos seus serviços em temporada de alta estação e elevada demanda. Com a chegada do verão e das férias escolares, a Concessionária espera receber um aumento de 35%
no fluxo diário de veículos que seguem em direção às praias do litoral sul nos meses de janeiro, fevereiro e março.
Além da manutenção da qualidade no atendimento do trecho pedagiado da PE-024, as contratações dos novos integrantes contribui para o desenvolvimento das comunidades de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho, uma vez que os 14 novos membros são moradores dessas localidades.
Os motoristas que optarem por seguir pelo sistema viário do Paiva podem contar com o Serviço de Auxílio ao Usuário
(SAU) disponível 24h, que pode ser acionado pelo telefone 0800.281.0281 em caso de emergências. O SAU dispõe de
ambulância de resgate, viaturas de inspeção de tráfego e guincho leve, em base operacional situada em Barra de Jangada. Os 6,5 km da via são 100% monitorados pelo Centro de Controle Operacional (CCO), composto por 20 câmeras
de alta resolução, permitindo visão detalhada da via e reação rápida para socorro quando necessário e, consequentemente, mais tranquilidade e segurança para os ocupantes dos veículos.

Bicho preguiça é resgatado na Rota dos Coqueiros
A Concessionária Rota dos Coqueiros resgatou, na manhã desta
terça-feira (19), um bicho preguiça macho na altura do KM 6,2 do
sistema viário da Reserva do Paiva. Contando com o auxílio do
Centro de Controle Operacional (CCO) que, ao notar que alguns
veículos estavam parando ou desviando da rota, verificou a presença do animal que tentava atravessar a via, e, em seguida, acionou um inspetor da Concessionária para fazer o seu recolhimento. Após ter os primeiros cuidados feitos por membros da Associação Geral da Reserva do Paiva (AGRP), o mamífero foi devolvido ao seu habitat natural de forma segura e tranquila.
Para garantir a agilidade e eficiência do serviço, os inspetores 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 integrante
como para o espécime, a Rota dos Coqueiros 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.
Desde o início da operação da Concessionária, já foram resgatados e reintroduzidos aos seus habitats naturais ou encaminhados
para instituições adequadas, mais de 1.076 animais entre maio
de 2015 e maio de 2017, estando, dentre eles cobras, cachorros,
gaviões, tatus, iguanas, porco-espinho e sagui.
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