
Edição 59 | Ano VIII
JUL - AGO 2020

www.rotadoscoqueiros.com.br

CONCESSIONÁRIA REALIZA MANUTENÇÃO NA
PONTE ARQUITETO WILSON CAMPOS JÚNIOR



A ponte Arquiteto Wilson Campos
Junior, cartão postal da região
metropolitana do Recife, passa por
serviço de manutenção nos estais.
De acordo com a supervisora de
manutenção e conserva, Vanessa
Monteiro, a atividade realiza a
substituição das luvas de transição
e manutenção dos sistemas de
ancoragem. A intenção é oferecer
maior durabilidade desse acesso e
garantir segurança aos usuários
que utilizam a PE-024.

Construída em 2009 pela
Concessionária Rota dos Coqueiros,
a Ponte do Paiva – como também é
conhecida – foi erguida para ligar as
cidades de Jaboatão dos
Guararapes e Cabo de Santo
Agostinho e proporcionar o acesso
rápido e confortável para quem
segue a Reserva do Paiva e as praias
do litoral sul como Itapuama, Gaibú,
Enseada dos Corais e Pedra de
Xaréu.

Concessionária realiza
manutenção na ponte Arquiteto
Wilson Campos Júnior
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Garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores e usuários da rodovia
é a principal função da área de
Segurança do Trabalho da
Concessionária Rota dos Coqueiros.
A área também é responsável pela
eliminação dos impactos
ambientais e riscos de acidentes de
trabalho.

O cuidado com a capacitação com
dos integrantes da Concessionária,
a importância do uso de EPIs e a
utilização correta da sinalização são
exemplos executados a fim de

garantir que os trabalhadores não
sofram acidentes ao desempenhar
atividades em meio ao tráfego da
rodovia.

O resultado de toda a dedicação
pode ser apresentado em números:
em agosto, chegamos à marca de
1000 dias sem acidentes de
trabalho com afastamento, um
reflexo da preocupação da Rota dos
Coqueiros com o a qualificação e
bem estar de seus integrantes e
terceirizados.

Área de Segurança
do Trabalho contribui para a
prevenção de acidentes



A primeira Parceria Pública-
Privada de Pernambuco foi
certificada novamente com a ISO
9001:2015, sem receber não
conformidades. A validade da
certificação será até 2021.

Rota dos Coqueiros renova
certificação da ISO 9001

Colabore com a AACD enquanto estiver
passando pelas nossas cabines de pedágio
através das urnas de arrecadação de moedas.
Por ela, os usuários do Sistema Viário do Paiva
podem depositar qualquer quantia para ajudar
a instituição, que garante assistência médico-
terapêutica em ortopedia e reabilitação para o
público de todas as idades. 

O escopo para atendimento à norma
na Rota dos Coqueiros diz respeito a
operação do sistema de pedágio, a
manutenção e conservação da rodovia
e operação do sistema viário, e
segurança e conforto dos usuários.

O reconhecimento foi atestado pela
organização internacional de
certificação Bureau Veritas, que afirma
boas práticas de gestão e
relacionamento entre CRC, usuários,
fornecedores e parceiros

Caixinha Solidária

NA VIA é uma publicação da Concessionária Rota dos Coqueiros, responsável pela

administração da PE-024, de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes a Itapuama, no

Cabo de Santo Agostinho. Atualizada de acordo com as atividades realizadas pela

Concessionária. Telefone: 0800 281 0 281. Textos e diagramação: Amanda Marques.
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