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SERVIÇOS MANTÉM A
QUALIDADE DA RODOVIA



A manutenção diária da rodovia e os serviços que são executados com o objetivo de
proporcionar um trajeto mais confortável e seguro aos usuários estão diretamente
relacionados ao serviço de Manutenção e Conserva. Regularmente, atividades como
pintura de sinalização horizontal, limpeza da sinalização vertical, roçada e poda de
árvores e varrição são programadas semanalmente pela equipe de engenharia da
CRC.

Conservação de rodovia mantém
limpeza, adequação e sinalização
em dia para usuários

Em fevereiro, os funcionários também participaram do treinamento de
procedimento de roçada, com o objetivo de capacitar a equipe em relação aos
perigos e riscos na atividade. Segundo a responsável pela área de Saúde e Segurança
do Trabalho, Erika Claudino, as orientações tiveram foco no uso seguro das
ferramentas e dos equipamentos de proteção: “Reforçamos várias técnicas, dando
toda condição para que o procedimento seja realizado de forma segura para o
trabalhador e para os usuários”, destaca.



Com o número de casos do COVID-19
aumentando em todo o estado nas
últimas semanas, é preciso reforçar os
cuidados com o interior do automóvel,
que deve ser higienizado
periodicamente para garantir, não só o
bem-estar do motorista e dos
passageiros, mas as boas condições de
peças e de itens automotivos. Embora o
processo não seja tão simples quanto
apenas passar uma esponja com água e
sabão na lataria, fazer a limpeza do
interior do veículo não é muito difícil.

Em época de pandemia, é
recomendado limpar as peças do carro
todas as vezes que for entrar no
veículo. Primeiro, limpe suas mãos e,
depois, higienize a maçaneta interna
da porta, o volante e o câmbio.
Observação: o álcool em gel 70%,
apesar de eficaz no combate ao
coronavírus, pode danificar as peças do
carro. O uso de um aspirador de pó
pode ser interessante, pois ajuda a
retirar a sujeira acumulada em bancos
e carpetes.

Veja dicas de como manter o
veículo higienizado

Fale com a
CRC

Emergência 24H
0800 281 0 281

Ouvidoria
0800 281 0 281
www.rotadoscoqueiros.com.br/fale-conosco
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Saiba como contratar
CLICANDO AQUI.

http://www.rotadoscoqueiros.com.br/pista-automatica

