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Rota dos Coqueiros lança podcast em
celebração a Semana Nacional do

Trânsito
Setembro é o mês da Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25 e
que tem como tema esse ano “No trânsito sua responsabilidade salva vidas”.
Para reforçar a importância da segurança viária, a partir desse mês a CRC vai
promover o lançamento do podcast Rota Viva, um projeto de 10 episódios
criado em parceria com o IADH - Instituto de Assessoria para o
Desenvolvimento Humano. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a
importância de um trânsito seguro, mais humano e gentil. Só a educação e a
informação - bem embasadas e com dados confiáveis - são capazes de mudar
posturas e estimular a cidadania no trânsito.

Comandado pela jornalista Roberta Soares Nunes, repórter com 26 anos de
experiência, 18 deles dedicados a coberturas no setor de Mobilidade Urbana, o
Rota Viva vai abordar os mais variados temas relacionados aos problemas,
desafios e soluções para a circulação de veículos, ciclistas e pedestres nas vias
urbanas, com a participação de diversos convidados. 

Para mais detalhes sobre o lançamento do podcast e os
canais onde estará disponível, acompanhe o Instagram
@rota.viva ou acesse através do QR code ao lado:



Com a flexibilização das regras do plano de
convivência da Covid-19, as atividades recreativas e
esportivas com amigos e famílias de forma mais
segura torna-se possível. Por isso, a CRC convida
você a conhecer o que o bairro do Paiva pode
oferecer à sua família.

Atividades ao ar livre no Paiva
para aproveitar com as crianças 

Parque da Lagoa e Parque do Paiva

Contribuindo com as opções de lazer ao ar livre para
a população da região, os parques da Lagoa e do
Paiva podem ser usados para realizar diversas
atividades, desde a realização de piqueniques à
prática de exercícios físicos à beira-mar, além do
parque infantil, quadras de tênis e poliesportiva,
ciclovia e pet place.

AGRP

A partir do dia 18 de setembro a Associação Geral da
Reserva do Paiva retorna com as atividades
Amiguinhos do Paiva. Haverá uma palestra e
distribuição de sacolas biodegradáveis na orla da
praia. A concentração das atividades ocorre na sede
da AGRP. Podem participar crianças a partir de 4
anos, acompanhadas do responsável.



A CRC agora faz parte do
Grupo Monte Rodovias
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EXPEDIENTE

A Rota dos Coqueiros agora faz parte
do grupo Monte Rodovias, holding
controladora de outras duas
concessionárias: Bahia Norte (CBN),
na Bahia, e Rota do Atlântico (CRA)
em Pernambuco. A Monte Rodovias
faz parte da Monte Equity Partners,
fundo de private equity com foco em
ativos reais de infraestrutura, que tem
realizado investimentos em áreas
como logística e energia em
diferentes partes do Brasil.


