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Rota dos Coqueiros participa de XVIII Feira
de Trânsito do DETRAN-PE
Mutirões de limpeza na
Orla de Barra de Jangada

Rota dos Coqueiros tem
conceito BOM na Pesquisa
CNT Rodovias

Escola de destque no IDEB
realiza Pedágio Literário
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Rota dos Coqueiros realiza mutirão e recolhe 237kg de lixo em manguezal e orla de Jaboatão

Dois mutirões ambientais realizados por uma equipe da Concessionária Rota dos Coqueiros em
conjunto com alunos da Escola Municipal Aluísio da Cunha Moraes recolheram 237 quilos de lixo
na orla e manguezal, em Jaboatão dos Guararapes. No dia 26 de setembro pela manhã foram tirados 167 quilos de lixo em mangue, localizado às margens do Rio Jaboatão. Entre o material havia uma TV de 14 polegadas, uma bolsa de bebê e até um colete salva-vidas.
Já na segunda (24) em apenas uma hora, o grupo percorreu 800 metros da orla de Barra da Jangada e retirou 70 quilos de resíduos, incluindo embalagens de produtos, latinhas de refrigerante,
sacos plásticos e ou-tros itens deixados na praia por usuários. Todo o material foi encaminhado
à coleta seletiva do município.
As iniciativas fizeram parte da 3ª Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente da Concessionária e integram o programa de sustentabilidade da Rota dos Coqueiros – via pedagiada que dá acesso à Reserva do Paiva e a praias do litoral sul do Estado. O objetivo é conscientizar a população sobre o cuidado de não descartar resíduos nem no litoral, nem em vias urbanas e outros ambientes públicos.
Fundo
O Sistema do Paiva conta com um fundo socioambiental para financiar e realizar ações nos municípios do entorno da rodovia. Os recursos são provenientes de parte da receita da operação, com
o pagamento do pedágio pelos usuários.
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Rota dos Coqueiros participa da XVIII Feira de Educação no Trânsito do DETRAN-PE
Crianças são foco de ações educativas no Centro de Convenções

Quantos acidentes no trânsito envolvendo crianças poderiam ser evitados se houvesse maior atenção e responsabilidade dos adultos ao volante? Pelo menos 90%. Essa é
a conclusão a que chegou à ONG Criança Segura, constatando que o trânsito é a principal causa de morte acidental de crianças de zero a 14 anos no Brasil. Os dados da
entidade se baseiam em números do Ministério da Saúde.

Esses acidentes envolvem tanto a criança estando dentro do veículo quanto em situações fora, como ao atra-

vessar a rua ou andando de bicicleta, por exemplo. Com
foco nesse público, a Concessionária Rota dos Coqueiros e a Rota do Atlântico – que administra o complexo

viário de Suape – realizaram ações educativas, durante
a 18ª Feira de Educação de Trânsito do Detran-PE.

O encontro – que integrou o calendário de atividades da
Semana Nacional do Trânsito do Detran-PE - aconteceu
na quinta-feira, dia 20/09, das 9h às 18h, no Centro de
Convenções de Pernambuco. Este foi o quinto ano que

as Concessionárias participaram da iniciativa.
No estande, foram oferecidas diversas atividades como
oficinas de desenho, rodas de interação lúdica com a temática segurança no trânsito, como se portar no ônibus,
uso da cadeirinha, orientação aos pais sobre bebida, dição e uso do celular. Também foram distribuídas cerca
de três mil revistinhas infantis com atividades relacionadas ao trânsito, com informações sobre sinalização, equipamento de segurança e faixa de pedestre. Cerca de mil
alunos visitaram o estande.
“Além de serem os condutores do futuro, as crianças
têm um importante papel de multiplicadores de normas e valores em seu ambiente familiar. Através do
lúdico, abordamos travessia segura, uso de cinto de
segurança, uso do celular ao volante, por exemplo”,

explica o presidente das Rotas do Atlântico e dos
Coqueiros, Elias Lages.
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Rota dos Coqueiros tem uma das 10 melhores ciclovias da RMR
A Concessionária Rota dos Coqueiros – que administra 6,5 quilômetros da PE-024 – está na
lista das 10 melhores ciclovias da Região Metropolitana do Recife. O resultado faz parte de
uma pesquisa realizada pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo),
que avaliou as condições e infraestrutura cicloviárias. O Sistema do Paiva ficou classificado
no Índice de Desenvolvimento Cicloviário (Ideciclo) 2018 com média 8.
Por conta da existência de uma estrutura de ciclovia segura e sinalizada, nos dois sentidos,
a Rota dos Coqueiros é considerada um dos destinos preferidos dos grupos de bike. A concessionária recebe cerca de mil ciclistas/mês. Sem falar que a via pedagiada 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 pelo Sistema Viário
do Paiva.

Escola destaque no Ideb realiza ação educativa a
motoristas
No mês de outubro que constam no calendário três datas relevantes
para as áreas do livro (29), leitura (12) e biblioteca (23), alunos da Escola Municipal Maria Madalena Tabosa Lopes, em Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, realizaram na terça (23/10) uma ação que
uniu trânsito e educação. Com faixa e cartazes, os pequeninos abordaram os motoristas que passaram pelo Praça de Pedágio de Itapuama para incentivar o gosto pela leitura e testemunhar como as publicações têm mudado a vida deles.
Ano passado, a Escola alcançou a melhor média do Via Escola – programa de responsabilidade social da Concessionária para incentivar
a formação continuada de educadores do ensino básico. Como resultado, a prática fez subir os índices do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb). A média do município era 4.5 e a escola obteve a pontuação 5.6, ano passado.

Pesquisa CNT avalia rodovias

A 22ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada no dia 17/10, pela Confederação
Nacional do Transporte (CNT), mostra que das vias do país em estado geral Ótimo ou
Bom, 81,9% estão sob gestão concedida, enquanto 34,2$ estão sob gestão pública. Em
Pernambuco, a PE-024, (que liga Jaboatão ao Cabo de Santo Agostinho) recebeu a classificação BOM. Dos seus 12 Km de extensão, 6,5 km são gerenciados pela Concessionária Rota dos Coqueiros. A via recebe investimentos permanentes em infraestrutura e equipamentos para a operação e também proteção, melhor mobilidade dos usuários, segurança e prevenção de acidentes. Segundo o diretor-presidente da Rota dos Coqueiros, Elias Lages, até setembro desse ano já foram aplicados cerca de 3,4 milhões em
manutenção e conserva, investimentos em tecnologia, paisagismo, entre outros.
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