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Rota dos Coqueiros amplia sistema de coleta de resíduos sólidos da rodovia

Buscando fortalecer o Programa de Gestão Ambiental da Concessionária Rota dos Coqueiros, no mês de março foi
finalizada e entregue a obra da nova Central de Triagem dos Resíduos Sólidos da concessionária. Todo o processo de coleta
seletiva e gerenciamento dos resíduos gerados pela via foi ampliado e modernizado, diminuindo os impactos no meio
ambiente.
A reforma, iniciada em novembro de 2018, se deu após inspeção da equipe da Rota dos Coqueiros, que notou a
necessidade da melhoria e da ampliação das baías de armazenamento dos resíduos para condizer com a capacidade atual
da concessionária, crescente nos últimos anos. A estrutura antiga, feita de madeira e concreto, foi demolida para a
construção de uma nova, toda em concreto magro, alvenaria e tijolos. Também foi renovada a parte de sinalização do local e
de distribuição dos espaços referentes a cada tipo de material recolhido.
A obra da melhoria e ampliação da central de triagem, que faz parte do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS), visou principalmente modernizar a estrutura relacionada à disposição dos resíduos de forma adequada, para que eles
sejam seguros para reutilização, quando encaminhados ao destino final. O valor investido no projeto ambiental foi oriundo do
Fundo Socioambiental da Concessionária Rota dos Coqueiros.
Após a coleta e devida separação, o material reciclado é encaminhado para as cooperativas de reciclagem,
estabelecidas através de uma parceria feita entre a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e a Rota dos Coqueiros. Entre
janeiro e abril deste ano, já foram recolhidos pela concessionária mais de nove toneladas de compostagem, uma tonelada e
meia de lixo comum e 200 kg de material reciclável.
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Projeto Rota da Leitura retoma atividades em Itapuama

O projeto Rota da Educação, ação voluntária de leitura desenvolvida pelos colaboradores da concessionária Rota dos
Coqueiros nas comunidades do entorno da rodovia, retomou suas atividades na Escola Municipal Maria Madalena Tabosa,
em Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho e levou a temática do egoísmo para ser discutida entre as crianças.
A colaboradora da Rota dos Coqueiros, Catarina Guimarães, visitou a escola no último dia 29 de abril e promoveu uma
contação de histórias para 30 alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I. A voluntária e as crianças trabalharam o livro
paradidático “O que não cabe no meu mundo: O Egoísmo”, do autor Fabio Ferreira.
O projeto, criado em 2014, tem como objetivo estimular o conhecimento nas escolas públicas através do ler e escrever
e surgiu tendo em vista a importância da leitura para as crianças na educação infantil. Mais de 1.500 alunos já foram
beneficiados com as atividades da Rota da Educação, que contribui para a formação de leitores desde a infância, pois
desperta o gosto pela leitura e estimula a imaginação e a curiosidade.

Reajuste de Tarifa 2019
As tarifas de pedágio da Concessionária Rota dos Coqueiros terão seu reajuste anual a partir do próximo dia 14 de
junho. 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.
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Concessionaria realiza manutenções na via com foco na
segurança

A Rota dos Coqueiros realiza manutenções regularmente para que a experiência de quem passa pela via seja sempre a
melhor possível, além de garantir a segurança dos usuários. Em março, entre os destaques do departamento de engenharia,
está a desobstrução das bocas de lobo da rodovia e dos drenos da ciclovia, responsáveis pelo escoamento da água nos dias
de chuva, junto com a varrição e remoção dos resíduos dos locais.
Também no mês de março, a concessionária realizou um serviço de conserva do enrocamento localizado na
cabeceira da Ponte Wilson Campos Junior. A movimentação das marés e a retirada das pedras do local ocasionalmente por
parte dos pescadores faz com que este tipo de manutenção precise ser realizado periodicamente.
Já em abril, o destaque ficou para a substituição das cercas e mourões da rodovia. Com a troca dos objetos danificados
e caídos, a concessionária reforça seu compromisso de manter a segurança dos pedestres e motoristas, sobretudo evitando
a passagem de animais para dentro da faixa. Junto a esse serviço, que substituiu 22 unidades de mourões e 17,5 metros de
cerca, o departamento de engenharia também realizou a poda da vegetação ao longo das cercas, impedindo que elas
danifiquem os novos materiais de segurança.
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