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Ponte Arquiteto Wilson Campos Junior passa por manutenção

Campanha contra o sono e a direção é lançada pela Concessionária
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Rota dos Coqueiros lança campanha educativa contra sono e direção

Iniciativa foi lançada nas praças de pedágio de Barra de Jangada e Itapuama com o intuito de sensibilizar os condutores para um trânsito mais seguro

Pesquisas apontam que mais de 15% dos acidentes são provocados por quem dorme ao volante. E se engana quem pensa que só sente sono à noite ou de madrugada. Boa parte das pessoas fica com sono no final da tarde ou mesmo pela manhã. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Trânsito (Abranet), 43% dos brasileiros economicamente ativos
têm privação de sono, ou seja, dormem menos do que necessitam. A grande maioria das pessoas precisa de oito horas de
sono. Quando essa média não é atingida, o saldo devedor será cobrado ao longo do dia, inclusive ao volante - diz o diretor do
Departamento de Sono da Abramet, Ademar Baptista. Para se ter uma ideia do perigo ao dirigir sem ter descansado bem, um
carro a 80 km/h percorre 44 metros em dois segundos.
Considerando esses dados, a Concessionária Rota dos Coqueiros criou mais uma campanha preventiva de combate a acidentes no trânsito, dessa vez relacionando sono e direção.. Os usuários que passaram nas praças de pedágio de Barra de
Jangada e de Itapuama puderam ver as mensagens de sensibilização instaladas nos muros de proteção das cabines. A iniciativa faz parte do Programa de Educação no Trânsito da Concessionária que realiza ações mensais de conscientização para
os usuários do sistema viário do Paiva.
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Concessionária Rota dos Coqueiros repassa quase R$ 1 milhão de ISS às prefeituras
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 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 mil pessoas foram beneficiadas em iniciativas aplicadas no entorno do sistema viário. Sem falar na
contratação preferencial de moradores da região.
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Manutenção e Conserva - Rota dos Coqueiros
Você sabia usuário?
Durante os meses de janeiro e fevereiro, a
Concessionária realizou ações de corte de grama e
poda de árvores ao longo do trecho
concessionado. Essas ações tem o objetivo de
controlar o crescimento das plantas e reduzir o
surgimento de pragas na vegetação. O
investimento com paisagismo ao longo da rodovia
chega a 1 milhão por ano.

A Rota dos Coqueiros realiza periodicamente
reforços na sinalização horizontal da rodovia,
oferecendo ao usuário maior segurança e conforto
ao trafegar no trecho concessionado. A sinalização
horizontal é obrigatória em rodovias sendo uma
das ferramentas de orientação do condutor na
estrada.

A Concessionária realizou uma
campanha de manutenção do pavimento ao longo da rodovia nos dia 24, 25 e 26/01 após
análises de amostras feitas pelo setor de
engenharia. A campanha teve como intuito
realizar ações preventivas e corretivas nos
trechos selecionados.

De 26 a 29 de fevereiro, a Rota dos Coqueiros promoveu
a manutenção da iluminação da ponte com a
substituição das 13 lâmpadas e reatores dos mastros
realizando 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.
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