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Ponte Arquiteto Wilson Campos Júnior
recebe revitalização

Sessões de leitura para as escolas ao entorno
Dia Mundial do Ciclista na Rota dos Coqueiros
Investimento em paisagismo
Case: Próatividade da operação faz a diferença
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Ciclista na Rota marca o Dia Mundial do Ciclista
A Rota dos Coqueiros, na quinta-feira(19), preparou uma
super programação para os ciclistas que passaram por lá: o
Ciclista na Rota. A 7ª edição do evento foi realizada no Empório Gourmet – Reserva do Paiva, oferecendo água, frutas
tropicais, serviços de saúde e alongamento, além de calibragem, regulagem de freios, câmbio e lubrificação das bicicletas para os participantes.
Para comemorar o dia mundial desses amantes das duas rodas (15 de abril) a ação que é aberta ao público, envolveu participantes do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. A ação contou com mais de 200 ciclistas presentes apesar da forte chuva que caía na noite do dia. A ação já é
tradição entre os grupos de pedal da Região Metropolitana do
Recife, reflexo disso é o quantitativo de cerca de 3 mil ciclistas
nas suas 6 edições passadas.
Para a realizar do evento, a Concessionária contou com empresas parceiras que são comprometidas com o trânsito seguro e a promoção da saúde; tais como: Bike 10 (loja de produtos
e de manutenção de bicicletas), Safety Med (massoterapia e equipes de profissionais de saúde que ficaram de plantão), Secretaria de Mobilidade e Acessibilidade de Jaboatão e
VerdFrut (distribuição de frutas).

Aconteceu na Rota!

Imagina só! Você perde a sua habilitação recém emitida em um passeio e só percebe quando te ligam para devolvê-la. Foi o que aconteceu com o nosso usuário Anderson Teixeira ao visitar a Reserva do Paiva. Nossa equipe de plantão ao ver o documento, buscou uma
forma de achar o dono para realizar a devolução. Até que por uma coincidência ele era amigo de um dos nossos funcionários em uma
rede social. Daí para frente foi só alegria! Nosso funcionário entrou em contato com ele, explicando o ocorrido antes mesmo dele sentir falta da carteira. O usuário veio o mais rápido que pôde até a nossa base operacional onde lhe foi entregue o documento, o poupando de possíveis transtorno na tentativa de emissão de uma 2ª via. Bom para o usuário, bom para a Rota dos Coqueiros em poder oferecer o melhor atendimento a seus usuários. Parabéns equipe!
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Cartão-postal do litoral sul passa por revitalização
Concessionária Rota dos Coqueiros realiza serviço de manutenção periódica na Ponte Arquiteto Wilson Campos Júnior para prevenir ação
corrosiva da maresia e oferecer maior durabilidade desse acesso aos usuários que seguem à Reserva do Paiva e praias do Litoral Sul
Considerada cartão-postal do litoral Sul de Pernambuco, a Ponte Arquiteto Wilson Campos Júnior passa por serviço de manutenção periódica para revitalização da estrutura metálica. De acordo com a gerente geral da concessionária Rota dos Coqueiros, Rafaela Elaine, no momento está sendo feita eliminação de partes oxidadas para aplicação da pintura e posterior revestimento com resina.
A intenção é prevenir a ação corrosiva da maresia e oferecer maior durabilidade desse acesso aos usuários.
“Quem passa pela ponte talvez nem imagina o que é feito periodicamente para manter toda a estrutura em bom estado e vida útil.
Além dos cuidados com a via, iluminação, sinalização e limpeza, estamos sempre realizando também serviços de manutenção na ponte”, adianta. Segundo ela, só no ano passado, a primeira parceria Público-Privada (PPP) de Pernambuco e a primeira PPP de rodovias
do País investiu R$ 581 mil só com manutenção especial em uma das cabeceiras da ponte. Foi feita implantação de contenção em estacas prancha metálicas, reconstrução do talude, implantação de paisagismo, de contenção de aterro em estrutura no talude Sul e
manutenção na contenção em lajes existentes.
Paisagem natural
Construída em 2008 pela Rota dos Coqueiros, a Ponte do Paiva – como também é conhecida – foi erguida para ligar as cidades de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho e proporcionar o acesso mais rápido e confortável para quem segue ao bairro planejado Reserva do Paiva e também a praias como Gaibu, Enseada dos Corais e Pedra de Xaréu. Por ela, passam cerca de 350 mil pessoas/mês, entre motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas, que podem contemplar, no percurso, o verde da Mata Atlântica, com
diversos animais em seu habitat natural, e as águas do Rio Jaboatão, que desemboca no oceano. São 320 metros de extensão para
contemplar, inclusive por dois mirantes, o cenário bucólico.
Cerca de 350 mil pessoas/mês
passam pelo acesso, entre motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas;
Na estrutura, conta com duas
faixas de rodagem, uma passarela, uma ciclovia e dois mirantes;
Na concepção, une funcionalidade, segurança, conforto e
valor estético;
Liga as cidades de Jaboatão
dos Guararapes e Cabo de
Santo Agostinho, por meio do
Sistema do Paiva;
É patrimônio cultural dos dois
municípios;
Já foi cenário para gravação de
filme e os mirantes se tornaram atração turística;
Os locais mais profundos próximos à ponte podem varia de
1,50 a 2,90 metros, conforme
última batimetria realizada em
2013 para avaliar a profundidade do rio;
Faz parte da concessão da parceria público-privada (PPP);
Valor do pedágio é utilizado
para amortização do investimento inicial da construção da
ponte, como também é revertido para manutenção e conservação da ponte.
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Dia da Escola e Dia Nacional do Livro Infantil são comemorados com leitura
Integrantes voluntários da concessionária leram para as crianças comemorando as datas
Cerca de 70 alunos de escolas municipais ao entorno da Concessionária puderam participar de sessões de leitura em comemoração ao Dia da Escola(15/03) e o Dia Nacional do Livro Infantil(18/04). As escolas municipais
que receberam as visitas foram Aluísio da Cunha Moraes, em Jaboatão dos Guararapes e Maria Madalena Tabosa no Cabo de Santo Agostinho.
Histórias como "João e o pé de feijão", "A fábula do corvo e do jarro" e "A fábula da coruja e da águia" fizeram
parte das sessões de leitura para alunos do 1º, 2º e 3º ano. Integrantes de setores variados da Rota dos Coqueiros participaram das ações. No Dia da Escola as voluntárias foram: Amanda Carvalho (Segurança do Trabalho) e
Mônica Gomes (Administrativo); já no Dia Nacional do Livro Infantil Carol Elisa (Pessoas e Organização) comandou a leitura.
A intenção da concessionária - que gerencia 6,5 quilômetros pedagiados da PE-024 e que dá acesso a praias
do Litoral Sul e à Reserva do Paiva - é incentivar a meninada a leitura e o gosto pelos livros logo cedo. A iniciativa
faz parte do programa Rota da Leitura, que existe há seis anos e já beneficiou mais de mil alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, de unidades da rede pública de ensino de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de
Santo Agostinho. Na prática, o voluntariado é praticado de várias formas, seja individualmente ou com colega de
trabalho para realizar alguma encenação. Lá, contam histórias, cantam músicas e vivenciam o lado lúdico, durante um expediente.

1 milhão em paisagismo
Quem passa pela Rota dos Coqueiros que gerencia 6,5 quilômetros
pedagiados da PE-024 e que dá acesso
a praias do Litoral Sul e à Reserva do
Paiva – nem imagina o que é feito nos
bastidores para manter o verde do
local. Por ano, a concessionária gasta
pouco mais de um milhão de reais só
com paisagismo. Isso inclui plantio de
mudas, irrigação diária, poda de
árvores, despraguejamento de plantas,
retirada de ervas daninhas,
manutenção do gramado, entre outros.
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