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A dengue é uma doença viral que, na maior parte dos casos, traz sintomas como
febre, indisposição e dores nos músculos e atrás dos olhos. Entre cinco e sete dias
depois, a temperatura e os incômodos vão desaparecendo, mas o cansaço pode
persistir. Se informar sobre as causas e riscos da dengue é fundamental durante a
pandemia da Covid-19 para evitar a presença de mais um agravante diante do
cenário em que vivemos. 

É possível confundir os sintomas da dengue com os do coronavírus, o que dificulta o
diagnóstico. Além disso médicos afirmam existir a possibilidade de uma dupla
infecção. Dessa forma, confira as dicas de prevenção contra a dengue e proteja você e
a sua família:

Cuidados com a dengue

Tampar os tonéis e caixas d’água
Manter calhas sempre limpas
Deixar garrafas e recipientes com a
boca para baixo
Limpar semanalmente ou preencher
pratos de vasos de plantas com areia

Tampar as lixeiras
Limpar os ralos e colocar telas
Manter lonas para materiais de
construção e piscinas sempre
esticadas para não acumular água. 



Pista automática traz
conforto aos usuários

Já pensou em passar por uma praça de
pedágio apenas reduzindo a velocidade?
Não se preocupar com dinheiro trocado
para pagar a tarifa ou mesmo enfrentar
alguma fila nos dias e horários de maior
fluxo? Isso é possível para qualquer
motorista na via administrada pela
Concessionária Rota dos Coqueiros, basta
se cadastrar junto a uma das cinco
operadoras parceiras da Concessionária.
Uma TAG (dispositivo que identifica o
veículo) instalada no para-brisas fornece
os dados para o sensor das cancelas da
praça de pedágio, que faz a leitura,
registra o veículo e libera a passagem
automaticamente. Em questão de
segundos o usuário atravessa a praça de
pedágio.

Na Rota dos Coqueiros o serviço é
ofertado por cinco operadoras,
proporcionando aos usuários escolher o
modelo de pagamento que se adeque a
sua realidade, periodicidade que utiliza a

via etc. Cada uma das operadoras
apresenta seus planos e modelos de
serviço, com possibilidade de cadastrar
pessoa física ou jurídica, de realizar
pagamentos pós ou pré utilização, além
disso, muitas oferecem outras vantagens
como descontos, parcerias com
estabelecimentos comerciais, acessos a
estacionamentos de shoppings, etc.

As pistas automáticas são grandes aliadas
dos usuários diários ou com alta
frequência, para ganhar praticidade e
tempo. Para poder ter acesso às
vantagens das pistas automáticas na Rota
dos Coqueiros, o motorista deve se
cadastrar em alguma das operadoras
CLICANDO AQUI.

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

DIRIJA POR UM

TRÂNSITO SEGURO

Use sempre
capacete e

lembre-se de
ajustar e

afivelar a sua
cabeça.

Mantenha a
revisão da sua
moto em dia e

sempre
verifique os

equipamentos
de segurança.

Sinalize quando
for virar ou

trocar de faixa
e respeite a

sinalização e as
leis de trânsito.


