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MELHORIAS PARA O USUÁRIO
Garantir uma boa condição de segurança e fluidez do tráfego é prioridade para
uma concessão de rodovia. Por isso, a Concessionária Rota dos Coqueiros se
empenha para oferecer cada vez mais fluidez no tráfego da rodovia, melhorando
a vida das cerca de 7 mil pessoas em média que cruzam a Reserva do Paiva
diariamente.
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Emergência 24H
0800 281 0 281

Ouvidoria
0800 281 0 281
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Em janeiro a Concessionária realizou obras de revitalização em 1.257,5 m² de
pavimento flexível, proporcionando maior segurança e agilidade para os usuários
da PE-024. 



A CRC também realiza ações educativas para conscientizar os motoristas e
estudantes das escolas próximas à rodovia sobre a segurança nas estradas. A
ação Por Trás das Placas, por exemplo, é uma atividade que leva a gentileza no
trânsito para alunos do ensino fundamental.
A Concessionária também atua no Maio Amarelo e na Semana Nacional do
Trânsito com várias ações para apresentar dicas de segurança viária,
conscientização dos motoristas e a população em geral.

A Rota dos Coqueiros fechou o ano com indicadores positivos relacionados à
segurança viária. O número de ocorrências caiu 34% em relação a 2019. O fato se
dá devido aos radares fixos de velocidade ao longo da rodovia, operados pelo DER
– Departamento de Estradas de Rodagem e ao esforço da Concessionária em
promover ações que buscam preservar a vida dos usuários da rodovia.

Além disso, a Rota dos Coqueiros dispõe de monitoramento por câmeras de alta
resolução e do Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU) 24 horas, que pode ser
acionado pelo telefone 0800 281 0 281. O SAU dispõe de ambulância de resgate,
viatura de inspeção de tráfego e guincho leve. Em média, são prestados 90
atendimentos por mês, contribuindo para a segurança dos que utilizam a rodovia.

CRC tem redução de
acidentes em 2020

Ações educativas
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Ações de segurança viária reforçam a conscientização
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