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Maio Amarelo é lembrado com ações na Rota
dos Coqueiros
No mês dedicado a conscientização para

redução de acidentes de trânsito, o Programa de
Educação para o Trânsito da Concessionária Rota
dos Coqueiros intensificou as ações nas praças de
pedágio e na comunidade do entorno da rodovia.
Na edição de 2019 da campanha Maio Amarelo, as
cancelas de entrada e de saída da Rota dos
Coqueiros receberam mensagens educativas a fim
de sensibilizar os 150 mil usuários que circularam
pelo local ao longo do mês.
Além disso, foram distribuídas lixeirinhas de
carro e panfletos reforçando a importância de uma
direção segura. A campanha contou com o apoio do
Detran-PE, que levou monitores para dar
orientações aos motoristas sobre como fazer um
trânsito mais seguro diariamente. A campanha do
Maio Amarelo também foi estendida aos integrantes
da Concessionária e inserida em todos os espaços
de comunicação interna da empresa para massificar
a conscientização sobre a temática.
Já as ações da campanha Maio Amarelo para a comunidade do entorno, ocorreram na Escola Municipal
Maria Madalena Tabosa, em Itapuama, entre os dias 28 e 30 de maio. Cerca de 100 crianças participaram das
atividades conduzidas pelos professores, com material fornecido pela Rota dos Coqueiros. Os estudantes
puderam participar de contação de histórias e filmes educativos sobre a temática, além de oficina de arte com
exposição e distribuição de cartilhas sobre educação no trânsito.
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INFORMATIVO ROTA DOS COQUEIROS

Novos valores do pedágio entraram em vigor no
dia 14 de junho
A s tarifas de pedágio da Concessionária Rota dos

Coqueiros foram reajustadas e entraram em vigor no
último 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.
Conforme previsão contratual, o reajuste deste ano
é composto por 4,94% do índice do IPCA dos últimos 12
meses e 0,35% de reequilíbrio e arredondamento, para
facilitar o troco. A tarifa básica, correspondente a
automóveis de passeio, passará de R$ 5,90 para R$ 6,20

em dias de semana, e de R$ 8,80 para R$ 9,30 nos
finais de semana, feriados nacionais e da Carta Magna
(Confira os novos valores na tabela abaixo).
A Concessionária Rota dos Coqueiros, que funciona
24h por dia através do 0800 281 0 281 com diversos
serviços voltados aos usuários, completa este ano 13
anos de investimentos. Já foram aplicados mais de R$
203 milhões em obras de melhoria e conserva da
rodovia, que representam uma redução de 35% no
número de acidentes e avaliações crescentes e
positivas nas pesquisas CNT, além da geração direta de
107 empregos.

CONFIRA NA TABELA ABAIXO:

*Aplica-se o valor da Tarifa de Pedágio aos seguintes feriados: a) 1º de janeiro - Confraternização Universal; b) 6 de março - Data
Magna do Estado de Pernambuco; c) Paixão de Cristo (Sexta-Feira); d) 21 de abril - Tiradentes; e) 1º de maio - Dia Mundial do Trabalho;
f) 7 de setembro - Independência do Brasil; g) 12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida; h) 2 de novembro - Finados; i) 15 de
novembro - Proclamação da República; e j) 25 de dezembro - Natal.
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