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FERIADÕES MOVIMENTAM A PE-024



A Rota dos Coqueiros registrou a
passagem de 87 mil veículos pela PE-024
durante os oito dias de Operação Especial
(da sexta à segunda) em virtude dos
feriados do Dia da Independência (07/09)
e de Nossa Senhora Aparecida (12/10). Esse
fluxo significa mais que dobro do tráfego
em relação a um período de 7 dias
normais. Os dias de movimento mais
intenso foram as segundas-feiras, com
mais de 14 mil veículos em cada dia.

Em ambas praças de pedágio, a CRC
reforçou a equipe de atendimento,
operando com 41 funcionários nas
cabines de cobrança manual e mistas,
operação papa-filas, que é a cobrança
antecipada da tarifa nos veículos em
espera. Os usuários também tiveram à
disposição vias de cobrança automática,
para garantir a fluidez dos veículos que
possuem tag.

CRC contou com a passagem de
87 mil veículos durante feriados
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Destaque para o feriadão de setembro,
que ocorreu sem acidentes. O SAU
(Serviço de Atendimento ao Usuário)
realizou 85 atendimentos de socorro
médico, mecânico e guincho na rodovia e
o serviço de 0800 recebeu 68 ligações.

Na oportunidade, realizamos a ação
Travessia Segura no dia 12/10, onde arte
educadores puderam orientar os
pedestres do bairro a cruzarem na faixa,
evitando acidentes devido ao alto fluxo de
veículos na data.



Durante os meses de setembro e outubro, a Concessionária realizou
diversos serviços na rodovia e ponte Arquiteto Wilson Campos Junior,
reforçando a segurança e o conforto dos usuários que utilizam a PE-
024.

Os serviços na ponte compreenderam a pintura nas áreas de barreira
rígida e cabeceira. Seu intuito não é apenas estético, pois a pintura
desses elementos funciona também como uma proteção e evita
alterações no PH do concreto, protegendo ainda mais as estruturas e,
consequentemente, os usuários.

Já na rodovia, a sinalização horizontal é uma das medidas de
segurança existentes para o controle, advertência e orientação do
usuário. São as faixas e marcas feitas no pavimento, com tinta
refletiva, possibilitando a visualização até mesmo à noite. A Rota dos
Coqueiros reforçou alguns trechos nas rotatórias e estacas da estrada.

A CRC também realizou o corte de grama, poda de árvores e remoção
de folhas ao longo de toda a rodovia. A Concessionária entende que a
falta de uma manutenção paisagística adequada compromete a
estrutura do projeto, o solo e as próprias plantas, por isso atua
constantemente na manutenção do paisagismo de toda a rodovia.

Rota dos Coqueiros
mantém rotina de

melhorias na rodovia



CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Segundo o Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran), o objetivo da
Semana Nacional de Trânsito é
conscientizar a população sobre a
importância da mudança de atitude,
evidenciando que cada um é responsável
pela segurança de todos e, por isso, deve
perceber os riscos e proteger a própria
vida e a dos demais ao seu redor. Espera-
se que as pessoas adotem novos
comportamentos, valorizando a vida e,
assim, seja possível reduzir o elevado
número de lesões e de mortes causadas
pelos acidentes de  rânsito em todo o
país.

A Concessionária Rota dos Coqueiros
abraçou a causa pelo 7° ano consecutivo
e promoveu a campanha com o tema
“Perceba o risco, proteja a vida”, dando
sequência às ações desenvolvidas no
Maio Amarelo. Este ano, devido ao
período de isolamento social, causado
pela pandemia da covid-19, as ações
foram desenvolvidas pelas redes sociais.
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Semana Nacional de
Trânsito 2020 trouxe

o tema “Perceba o
risco, proteja a vida”
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