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Campanha Animais na Via ganha força na Semana do Meio Ambiente

Na Semana Mundial do Meio Ambiente, a Concessionária Rota dos Coqueiros, que dá acesso à Reserva do Paiva, lançou uma campanha
educativa para sensibilizar moradores e usuários sobre a boa convivência com os animais silvestres no bairro e o que fazer, caso algum
animal porventura seja encontrado na via. A intenção é garantir tanto a integridade dos bichos em seu habitat natural quanto a segurança dos usuários que trafeguem pelos 6,5 quilômetros pedagiados da rodovia PE-024. Com área de 526 hectares, sendo 127 hectares de
mata preservada, e 4 km de rios, a Reserva do Paiva acolhe variadas espécies de animais silvestres.
A campanha ‘Animais na Via’ – que faz parte das ações ambientais ligadas ao Projeto de Gestão Ambiental da Rota dos Coqueiros e segue até dezembro deste ano - terá dois momentos. Inicialmente, com afixação de materiais de comunicação de conscientização com
mensagens de educação ambiental e para o trânsito seguro ao longo da rodovia. Posteriormente, haverá sensibilização aos moradores
com ações, palestras e diálogo com os condomínios e moradores do bairro, além de atividades com os usuários sobre o tema.
Embora a concessionária seja telada, já aconteceu de animais terem chegado à pista. “Como somos vizinhos há oito anos dessa área verde já identificamos diversos tipos de animais e conseguimos reinseri-los na reserva”, adianta Roberta Nunes, coordenadora de sustentabilidade da Rota dos Coqueiros. Desde que a concessionária entrou em operação, em 2010, já foram encontrados 4.426 animais, entre silvestres, equinos e domésticos. Entre eles, cobras, tamanduá, raposa, camaleão, cavalo, cachorros, gaviões, tatus, iguanas, porco-espinho,
preguiça e sagui, que foram localizados e reintroduzidos pelos próprios inspetores da concessionária. De acordo com Roberta, quando o
animal está saudável e em bom estado, é feita a reinserção dele na reserva. Se está machucado, o bicho é encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS)/CPRH. Caso esteja morto, é realizado o sepultamento do mesmo, conforme as orientações do CPRH.
A campanha pretende alertar, educar e diminuir a incidência de acidentes viários envolvendo animais silvestres que transitam pela rodovia, além de sensibilizar usuários e moradores do bairro que há animais na reserva. Também estão envolvidas na campanha, a Associação
Geral da Reserva do Paiva (AGRP) e pessoas do bairro planejado. A iniciativa é viabilizada com recursos do Fundo Socioambiental da Rota
dos Coqueiros - a única concessionária do país a contar com um fundo voltado para iniciativas socioambientais.
Animais silvestres são soltos na Reserva
do Paiva
A iniciativa ‘Animais na Via’ ganhou força,
na manhã da última quarta-feira (06), com
a soltura de animais silvestres na Reserva
do Paiva. A ação foi realizada pela Associação Geral da Reserva do Paiva e pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).
Inspetores da concessionária participaram
do retorno dos animais ao habitat natural.
Segundo Roberta, a concessionária apoia a
iniciativa e atuará como uma “olheira” da
movimentação constante dos bichos, bem
como o monitoramento permanente dos
animais silvestres, por meio das câmeras
ligadas 24 horas, para garantir tanto a segurança dos bichos quanto a dos usuários.
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Segurança e trânsito gentil são abordados no Movimento Maio Amarelo

Com o tema: Sua Atitude Salva Vidas, a Rota dos Coqueiros quer sensibilizou o público sobre a importância do trânsito mais seguro.
Para conscientizar motoristas sobre a importância do trânsito seguro, a Concessionária Rota dos Coqueiros participou de mais uma edição do Movimento Maio Amarelo, realizando ações educativas para os mais diversos públicos. Com o tema: Sua Atitude no trânsito pode
salvar vidas, foi possível alertar o quanto a atitude de todos, seja motorista, pedestre ou passageiro dos veículos, pode fazer a diferença e
contribuir para a redução de fatalidades. Durante todo o mês, orientações sobre segurança viária estavam sinalizadas nas cancelas de entrada e saída da via. Na segunda-feira (14/05), em parceria com o Detran-PE, a Turma do Fom-Fom abordou motoristas a fim de repassar
orientações de educação no trânsito, entregar de material informativo e distribuir lixocar aos passantes. A ação aconteceu das 9h às 12h, na
praça de pedágio de Barra de Jangada. Na terça-feira, dia 15/05, a campanha aconteceu pela manhã e à tarde, na Escola Municipal Aluísio
da Cunha Morais, em Jaboatão dos Guararapes. Foram exibidos vídeos educativos sobre o trânsito e tiradas dúvidas sobre como conduzir
na via, reforçada a importância do uso da cadeirinha, entre outros assuntos. “Nossa intenção foi de sensibilizar motoristas sobre a segurança no trânsito e o respeito ao pedestre”, disse Roberta Nunes, coordenadora de sustentabilidade da Rota dos Coqueiros. Ela acrescentou
que, além do público externo, os integrantes da Concessionária também participaram do Movimento através de uma palestra no dia 25 de
maio com o supervisor de tráfego da Concessionária Rota do Atlântico, Leonardo Nunes.

O cuidado e a preocupação para com a redução de acidentes pode ser visto através do balanço da Concessionária que passou 4 meses
sem ocorrências de acidentes em todo o Sistema Viário da Primeira Parceria Público-Privada. “Esse resultado mostra que as medidas de prevenção que realizamos ao longo do ano como ações educativas, inspeção de tráfego e conservação na estrutura viária reduzem as estatísticas de acidentes e oferecem mais segurança e conforto a quem dirige”, ressalta Rafaela Elaine, gerente da concessionária. Rafaela destaca
que, há três meses, também não houve registro de nenhuma reclamação de usuário pelos canais da ouvidoria da Concessionária. Por outro
lado, entre janeiro e maio deste ano, a Ouvidoria já contabiliza mais de 60 elogios dos usuários pelos serviços e estrutura do Sistema Viário
do Paiva. 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.
A Rota dos Coqueiros é toda monitorada pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que conta com câmeras de alta resolução para garantir segurança e tranquilidade aos usuários que trafegam pelos 6,5 quilômetros pedagiados da rodovia estadual PE-024.
Também disponibiliza assistência médica com ambulância de resgate de prontidão 24 horas para realizar os primeiros-socorros, além de banheiros. Oferece ainda suporte mecânico com guincho para remoção de veículo e viatura de inspeção de tráfego para verificação das condições de segurança da via. Em caso de emergência, o telefone para solicitação é o 0800.281.0281.
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Rota dos Coqueiros comemora 8 anos de operação
Na última segunda-feira (11), a Rota dos Coqueiros comemorou oito anos de operação. É a primeira Parceria Público-Privada (PPP) de Pernambuco e a primeira PPP de rodovias do País. A
data marca o dia do primeiro veículo que passou pela praça de pedágio do Sistema do Paiva
e que trafegou pela primeira rodovia pedagiada em Pernambuco – ao todo são 6,5 quilômetros da PE-024. Durante esse período, já foram investidos R$ 111 milhões em obras e infraestrutura para garantir acesso, segurança viária e conforto aos usuários. Os recursos envolvem,
entre outros, construção da rodovia, aquisição de equipamentos, de ambulância 24 horas, de
guincho leve, sinalização e instalação de sistema de monitoramento composto por 24 câmeras distribuídas por toda a extensão da rodovia.
Só em manutenção e conservação da rodovia, já foram aplicados R$ 40 milhões, nesses oito
anos. Os serviços envolvem obras de revitalização e conservação da Ponte Wilson Campos
Júnior, sinalização horizontal e vertical – atividade essa que possibilita uma melhor visão noturna dos motoristas. Além disso, desobstrução dos campos de escoamento de água localizados em toda a PE-024 para reduzir acúmulo de resíduos nesses espaços, o que evita alagamentos e transtornos aos motoristas. Para os próximos meses, a concessionária aplicará
outros R$ 700 mil em sistemas e equipamentos (TI).
.
Em cinco anos também foi feito investimento maciço de R$ 5 milhões na formação continuada de professores do ensino básico, com foco na formação de leitores e produtores de textos. Como resultado, 12 escolas municipais de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo
Agostinho conseguiram melhorar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb). Em 2015 atingiram a meta de 2020. A iniciativa foi viabilizada em parceria com
o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), que sistematizou a metodologia do programa Via Escola. O projeto-piloto pode ser replicado aos demais municípios.
Só ano passado, a Concessionária repassou quase um milhão de reais em ISSQN (Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza) às prefeituras de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo
de Santo Agostinho. Um reforço financeiro aos cofres públicos no orçamento das gestões
municipais.

Tarifas sofrem reajuste de 2,76% em 14 de junho

A Concessionária informa que a partir de quinta, 14/06, as tarifas de pedágio
da Concessionária Rota dos Coqueiros foram reajustadas em 2,76%,
conforme o índice do IPCA dos últimos 12 meses. A mudança dos valores é
autorizada pela Agência Reguladora de Pernambuco (ARPE) e está prevista
no Contrato de Concessão Patrocinada da Parceria Público-Privada (PPP),
que deu origem ao empreendimento. O reajuste deste ano é menor que o do
ano passado, que foi de 4,08%. O valor da tarifa que o usuário paga no pedágio é convertido em infraestrutura, serviços, atividades de educação para
trânsito seguro e ações socioambientais para a comunidade do entorno
onde a concessionária atua.
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