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VOCÊ ESTÁ PREPARADO
PARA AS DESPEDIDAS

DE FIM DE ANO?



BOA VIAGEM!
A revisão preventiva do veículo e a postura do motorista
ao volante são essenciais para uma viagem segura.

Uso de álcool

Velocidade

Revisão

Criança na
cadeirinha

Cuidados com o
coronavírus

Procure viajar apenas com pessoas
que já fazem parte do seu grupo de

convívio, ou seja: aquelas que já
vivem na mesma casa. Dessa forma, 
 você estará minimizando o risco de

contaminação.

Nunca dirija sob efeito
de álcool. Além das

punições rigorosas da Lei
Seca, você coloca a sua
vida e das pessoas ao

redor em perigo.

Antes de pegar a estrada, lembre-se
de calibrar os pneus (inclusive o

estepe). Verifique os níveis de óleo
do motor e fluído do freio. Confira se

os limpadores estão funcionando
perfeitamente. Alinhamento e
balanceamento são essenciais.

É obrigatório
transportar crianças

de até 10 anos e
menores de 1,45m nos

dispositivos de
retenção, que são eles

o bebê conforto,
cadeirinhas ou

assentos de elevação,
de acordo com idade,
peso e altura infantil.

A imprudência e o excesso de
velocidade podem causar acidentes,
às vezes fatais. Respeite o limite de

velocidade máxima na rodovia.

Fale com a
CRC

Emergência 24H
0800 281 0 281

Ouvidoria
0800 281 0 281
www.rotadoscoqueiros.com.br/fale-conosco



O sistema viário do Paiva foi muito bem avaliado pelos usuários em
2020. 98% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com a Rota
dos Coqueiros, atribuindo uma nota espontânea de 8,3.

Apesar das dificuldades devido a pandemia da covid-19, a
Concessionária manteve sua rotina de operação, tanto no
atendimento direto ao usuário como na manutenção e melhorias na
PE-024 e Ponte Arquiteto Wilson Campos Júnior. O resultado não
poderia ser diferente: 96% dos entrevistados informaram estar muito
satisfeitos com a pintura e revitalização da ponte e 88% com o
atendimento nas cabines pelos operadores de praça.

Quando a abordagem foi a razão da utilização da Rota dos
Coqueiros, lazer foi o mais apontado, com 45% usuários, seguido de
trabalho, por 40% dos entrevistados. A segurança, a boa condição do
asfalto e o trânsito livre foram destacados pelos entrevistados.

O questionário foi aplicado entre os dias 23 e 29 de outubro, com
amostra de 147 entrevistados e apresenta que 97% dos motoristas
entrevistados disseram valer a pena trafegar pela PE-024 e 89% dos
condutores pretendem continuar utilizando a rodovia.

CRC É SINÔNIMO DE
APROVAÇÃO ENTRE OS

USUÁRIOS



 Nos últimos 12 meses cerca de 1,8 milhão
de veículos trafegaram pela Rota dos
Coqueiros tranquilos, pois contam com
uma equipe preparada em garantir uma
viagem segura e tranquila aos usuários.
O SAU (Serviço de Atendimento ao
Usuário) registrou, durante o ano de
2020, 12.541 ocorrências atendidas na PE-
024.

A inspeção de tráfego, feita com uma
viatura que monitora a rodovia 24 horas
por dia e atua na prevenção de acidentes,
foi o serviço mais acionado, participando
diretamente de 11.426 eventos diversos,
desde orientação à ciclistas a remoção de
objetos na via.

JUNTOS POR
UM SERVIÇO DE
QUALIDADE

Além disso, o usuário conta com serviço
realizado por pessoas que não são vistas
no dia a dia, como monitoramento de
todo o sistema viário através do CCO
(Centro de Controle Operacional), que
conta com 24 câmeras,
operacionalização dos sistemas para
funcionamento das praças de pedágio
pela equipe de TI, além da equipe
administrativa.

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.

Fotos: Arquivo CRC. Distribuição gratuita.

EXPEDIENTE

O socorro mecânico, realizado por um
guincho leve e pelos inspetores, realizou
889 ocorrências entre pane mecânica,

 elétrica e seca, auxiliando os motoristas
no local ou levando-os até o trecho mais
próximo ao fim da concessão. As equipes
de atendimento pré hospitalar/resgate,
responsáveis pelo socorro médico aos
usuários, estiveram presentes em 226
ocorrências na rodovia nesse período.


