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Repasse de ISS para os municípios de Jaboatão e Cabo
Concessionária conquista a recertificação ISO 9001:2015

Rota dos Coqueiros revitaliza abrigos de ônibus da PE-024

Parada Legal oferece serviços gratuitos a usuários

Sinalização Horizontal é reforçada em toda rodovia
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Rota dos Coqueiros conquista recertificação da ISO 9001 e mais uma vez atesta qualidade no serviço
Pela terceira vez consecutiva, a PPP Rota dos Coqueiros – concessionária que administra os 6,5 quilômetros pedagiados da rodovia estadual PE024 - recebe reconhecimento pela qualidade de seus serviços prestados aos usuários que usam o Sistema Viário, seja para chegar à Reserva do Paiva ou então a praias como Pedra de Xaréu, Enseada dos Corais e
Gaibú. A primeira Parceria Pública-Privada de Pernambuco foi recertificada com a ISO 9001:2015, que terá validade
até 2020. Na prática, esse reconhecimento feito pela organização internacional de certificação Bureau Veritas atesta
boas práticas de gestão e relacionamento entre a concessionária, usuários, fornecedores e seus parceiros.
A certificação, além de ser requisito contratual ligado ao Sistema de Gestão e Controle de Qualidade para a operação,
manutenção e conserva da rodovia, também é um norte para orientar a busca permanente pela melhoria, otimização de
processos e redução de custos, além de permitir maior desenvolvimento dos seus integrantes. “Esse resultado é a soma
do esforço, comprometimento e dedicação de todos os colabores e parceiros envolvi-dos”, afirma o diretor-presidente
da Rota dos Coqueiros, Elias Lages.
Desta vez, todas as áreas foram auditadas para se buscar a recertificação. Isso inclui Direção, Operação, Manutenção e
Conserva, Sistemas e Equipamentos, RH, Ouvidoria, Qualidade e Aquisição; vale destacar que durante a atualização não
houve registro de não conformidade durante todo o processo de auditoria, mesmo que ainda tenha acontecido a revisão
do sistema para uma versão mais avançada.

Carnaval com segurança na Rota dos Coqueiros
Em conjunto com parceiros, a Concessionária Rota dos Coqueiros disponibilizou serviços gratuitos a motoristas, veículos e motos. Aberto
ao público em geral, o Parada Legal aconteceu no dia 09/02, das 8h às 15h, ao lado da Praça de Pedágios de Barra de Jangada

Quem pensou em pegar a estrada para passar o Carnaval no Litoral Sul foi surpreendido ao passar pela Rota dos Coqueiros com
uma série de serviços gratuitos e educativos.
Na sexta-feira, dia 09/02, em uma iniciativa da Concessionária
junto a parceiros, foram oferecidas ações de saúde e orientação
aos motoristas, além de checagem de manutenção nos veículos e
motocicletas. Entre as atividades estão: aferição de pressão, teste
de glicemia, orientações aos condutores, serviços de manutenção
e checagem automotiva rápida, testes rápidos de sífilis, vacinas
para Hepatite B, Tétano e cristalização de para-brisas.
Aberto ao público em geral, o Parada Legal – edição de Carnaval
- aconteceu das 8h às 15h, no Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU),
localizado ao lado da praça de pedágio de Barra de Jangada. A ação – que chegou à oitava edição e faz parte do Programa de Educação no Trânsito da concessionária, foi realizada em conjunto
com diversos parceiros como Detran, Honda, Porto Seguro, Dr.
Lubrifica, Plus Med Saúde Ocupacional, Safety Med e Secretaria
Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes.
“A intenção é sensibilizar e oferecer bem-estar aos condutores,
além de promover um trânsito mais gentil e seguro para todos”,
explicou o diretor-presidente da Rota dos Coqueiros, Elias Lages.
Lembramos ainda que, durante todo o período de Carnaval, não
houve registro de acidentes na PE-024 (trecho pedagiado).
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Concessionária Rota dos Coqueiros repassa quase R$ 1 milhão de ISS às prefeituras
Total recolhido com o tributo, ano passado, chega a R$ 916 mil. O imposto incide no pedágio e em atividades para a manutenção do sistema viário da PPP

Reforçar o caixa com tributos gerados em serviços pode ser um verdadeiro alento a qualquer município, que precisa fechar suas contas e colocar projetos em prática. Na Região Metropolitana do Recife, as prefeituras de Jaboatão
dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho receberam, juntas, quase um milhão de reais, ano passado, em ISSQN
(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). Esse adicional aos cofres públicos foi repassado pela Rota dos Coqueiros - concessionária que administra 6,5 quilômetros pedagiados da rodovia estadual PE-024 e liga as duas cidades, por meio do Sistema Viário. O total contribuído em 2017 chegou a R$ 916 mil.
O montante equivale ao recolhimento do tributo municipal, que incide no pedágio e também em atividades de
terceiros, como contratação de serviços de manutenção da rodovia e execução de obras no sistema viário. “Serviços
realizados no município podem resultar não só em tributos aos cofres públicos, mas também ajudam a movimentar a
economia das cidades. É um retorno a ser aplicado para a administração no dia a dia”, avalia o diretor presidente da
Rota dos Coqueiros, Elias Lages.
Além de incrementar os cofres municipais, a Rota dos Coqueiros – primeira Parceria Público-Privada (PPP) de
Pernambuco - também contribui com o desenvolvimento da região, a partir da execução de programas socioambientais. Com isso, só no ano passado, mais de quatro mil pessoas foram beneficiadas em iniciativas aplicadas no entorno do sistema viário. Sem falar na contratação preferencial de moradores da região.

Informações - Reclamações - Elogios - Dúvidas - Sugestões
Ouvidoria CRC 0800 281 0 281
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Manutenção e Conserva - Rota dos Coqueiros
Você sabia usuário?
Durante os meses de janeiro e fevereiro, a
Concessionária realizou manutenções nos 14 abrigos
dos pontos de ônibus onde foram feitas ações de
revitalização da estrutura metálica, vidros e bancos
de madeira. Essa atividade consistiu em etapas como:
Eliminação da oxidação com lixamento de toda a
superfície, limpeza do local, pintura de toda a
estrutura com tinta em camadas e pintura dos bancos
com tinta tipo verniz.

No mês de janeiro, foi executado pela empresa ESSE
ENGENHARIA, o serviço de pintura de sinalização
horizontal em vários trechos a longo da rodovia. O
serviço compreendeu a pintura de linhas de eixo,
bordo, legendas (ÔNIBUS e PARE), passagem de
pedestre e faixas de separação e direcionamento das
pistas das praças de pedágio. Essa atividade tem o
intuito de revitalizar a sinalização horizontal,
reforçando a segurança viária do usuário.

Preocupada com a segurança e a acessibilidade, a
Concessionária construiu uma calçada em estrutura
de intertravado para os pedestres que utilizam o
passeio ao lado da praça de Barra de Jangada com
acesso a parada de ônibus localizada logo após a
descida da Ponte sentido Norte (Jaboatão dos
Guararapes). O objetivo é distanciar a passagem de
pedestre da curva de descida dos veículos da ponte.

Nos dias 04 a 09 de janeiro, a Rota dos Coqueiros
promoveu a manutenção dos aparelhos de iluminação
rodoviária visando a realização de ações preventivas
e corretivas nesses equipamentos. Lembramos que a
Concessionária realiza intervenções periodicamente
em toda a malha de iluminação nos 6,5 km que
compreendem a PE-024. A ação reforça a segurança
viária e contribui para o bem-estar dos usuários.
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