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Praças de Pedágio
com novo sistema
operacional

Ponte do Paiva passa por
inspeção especial

Caixinhas solidárias do
Aria Social chegam na
CRC

Dia do Pedestre é
comemorado pela
Turma da Rota
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Rota dos Coqueiros anuncia inspeção especial na Ponte do Paiva

Pela primeira vez uma ponte estaiada passará por esse serviço em Pernambuco

A Rota dos Coqueiros contratou uma consultoria de engenheiros técnicos especializados em
Obras de Arte Especiais para uma inspeção na Ponte Arquiteto Wilson Campos Júnior, a Ponte do
Paiva. O trabalho tem início em setembro e serão investidos cerca de R$ 100 mil. Será realizada
uma análise minuciosa da situação do vão da ponte, afundação, bases de apoio, viga metálica e
os estais. Os serviços de engenharia atendem a norma técnica NBR 9452.
Se for identificada a necessidade, será feito um tratamento para garantir a segurança e conservação. Se preciso, na segunda fase serão realizados trabalhos específicos e inspeção subaquática.
Pela primeira vez em Pernambuco uma ponte estaiada passará por este tipo de obra.
“A ponte é parte fundamental da estrutura da concessão sendo responsável pelo acesso de mais
de 350 mil usuários/mês, o que fortalece o compromisso da concessionária com segurança e manutenção deste equipamento. Além disso, o serviço será desenvolvido sob o olhar de segurança
do trabalho e meio ambiente para que não haja nenhuma não conformidade com o ambiente natural da Reserva”, explica gerente geral da Rota dos Coqueiros, Rafaela Elaine.
Os serviços têm previsão para serem concluídos em novembro. Recentemente, o trecho passou
por uma reforma para prevenir ação corrosiva da maresia da estrutura metálica da ponte, que
inclui os dispositivos de segurança para oferecer maior durabilidade desse acesso aos usuários
que seguem à Reserva do Paiva e praias do Litoral Sul. No ano passado foram investidos R$ 581
mil só com manutenção especial em uma das cabeceiras da ponte.
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Rota dos Coqueiros tem novo Sistema de Arrecadação
Tecnologia espanhola chegou às praças de pedágio em agosto

A Rota dos Coqueiros, a primeira PPP de rodovias no Brasil, localizada entre Jaboatão dos Guararapes e Cabo do Santo Agostinho, tem a partir deste mês um novo Sistema de Controle de Arrecadação de pedágio. O Sistema terá, como parte integrada, o registro de placas por tecnologia OCR
que é capaz de reconhecer caracteres a partir de um arquivo de imagem, ou seja, ao invés do usuário ficar mais tempo esperando na cabine, pois sua placa deverá ser incluída no recibo, o processo será mais ágil, pois a placa será lida automaticamente pelo OCR.

Foram investidos cerca de R$ 700Mil no sistema. “Isso tudo traz também uma redução no tempo
de parada dos usuários quando passam nas pistas automáticas e dos veículos registrados no pedágio rápido. Às vezes eles não eram lidos por problemas nas baterias dos dispositivos, por exemplo. Com o OCR, o usuário ganha mais agilidade e também segurança, já que teremos todas as informações do horário em que o veículo passou por ali”, explicou o diretor-presidente da Rota dos
Coqueiros, Elias Lages.
Para os operadores da Rota dos Coqueiros, a mudança trará diversos benefícios também, pois
com a placa do veículo registrada automaticamente no recibo, não há necessidade de digitação.
Além disso, as câmeras de pistas passam a agregar mais qualidade às imagens, trará melhoria
nos relatórios gerenciais e na operação remota das praças.
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Turma da Rota orienta alunos sobre trânsito seguro

No dia mundial do pedestre, comemorado na quarta-feira (08/08), a Rota dos Coqueiros realizou uma ação de conscientização sobre a segurança do pedestre no trânsito. Uma turma de
arte-educadores da Concessioná-ria orientou os estudantes sobre a maneira correta de atravessar o trecho mais urbanizado da via pedagiada, além de crianças e adultos sobre a importância da gentileza e educação no trânsito. A ação ocorreu das 10h às 13h, no KM 2,6, próximo ao Colégio Santa Maria.
Os arte-educadores também aproveitaram o período de volta às aulas para lembrar, de forma divertida, a maneira mais correta de se fazer a travessia na faixa para evitar acidentes.
Recente relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que as chances de um pedestre morrer sendo atingido por um carro a 50 km/h é de 20%, já com o veículo a 80km/h
as chances de acidente chegam a 60%.

Caixinha solidária

A Concessionária Rota dos Coqueiros comunica que
está cedendo espaço na praça de pedágio de Barra
de Jangada para o Projeto Aria Social com suas caixinhas de arrecadação de moedas. Nela, os usuários
do Sistema Viário do Paiva poderão depositar qualquer quantia para ajudar o projeto social, que fica em
Piedade e atende crianças e jovens, em situação de
vulnerabilidade social, com educação através da arte,
dança e música.
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