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EQUIPE CRC PRONTA
PARA ATENDER



O conforto e a segurança de quem
trafega pela PE-024, acesso à Reserva
do Paiva e ao Litoral Sul do Estado, está
sempre em primeiro lugar para a Rota
dos Coqueiros. Usuários que utilizam a
via concessionada apressadamente ou
mesmo apreciando a paisagem, não
percebem que por trás daquela
tranquilidade existe uma equipe
preparada, integrada e capacitada para
atender os mais diversos tipos de
ocorrência em uma rodovia. Seja do
ponto de vista mecânico ou hospitalar,
por meio de ambulância com
socorristas, o Serviço de Auxílio ao
Usuário faz a diferença em rodovias
concessionadas.

O trabalho eficiente da equipe da Rota
dos Coqueiros é possível graças a
integração de todos os seus serviços e
do apoio primordial do Centro de
Controle Operacional (CCO), que
funciona 24h na sede da
Concessionária e visualiza toda a
extensão do sistema viário do Paiva. A
qualidade do serviço prestado pela
CCO e pelo SAU passa por
procedimentos padrões que
proporcionam mais segurança ao
usuário.

Equipe CRC
presta
atendimento
de qualidade

O CCO é composto por 24 câmeras
distribuídas ao logo da rodovia, sendo
20 delas com visão de 360 graus e
quatro fixas, através das quais os
operadores observam tudo o que
acontece na via e definem os tipos de
recursos que deverão ser acionados,
quando necessário, para atender ao
chamado. O Serviço de Auxílio ao
Usuário (SAU) da Rota dos Coqueiros
pode ser acionado pelo 0800 281 0281
para os mais diversos problemas na via,
primando pela segurança dos veículos
e ocupantes, conta com inspetores
preparados e de prontidão para realizar
troca de pneus, reboque de veículos e,
até mesmo, socorrer em caso de pane
seca.

A Concessionária Rota dos Coqueiros
está sempre investindo tanto na
manutenção e conservação de sua
estrutura viária, como na qualificação e
capacitação de seus integrantes para
que esses possam, cada vez mais,
oferecer um serviço de qualidade para
todos.



Maio Amarelo faz
alerta aos condutores

O Movimento Maio Amarelo nasceu com a proposta de
chamar a atenção da sociedade para o alto índice de
mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A
Concessionária Rota dos Coqueiros abraçou este propósito
para a redução e prevenção dos acidentes de trânsito e dá
visibilidade ao movimento.

Este ano, o Maio Amarelo traz o tema “NO TRÂNSITO SUA
RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS”, aprovado pelo
(Contran) Conselho Nacional de Trânsito e recomendado
na RESOLUÇÃO Nº 806, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020.

Se nada for feito, a OMS (Organização Mundial da Saúde)
estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no
trânsito em 2020 (passando para a quinta maior causa de
mortalidade) e 2,4 milhões, em 2030. Hoje são três mil
vidas perdidas por dia nas estradas.
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EXPEDIENTE

Veranistas e passantes de uma maneira geral, com destino ao Litoral Sul do Estado,
podem acompanhar as condições de tráfego ao vivo pelas câmeras instaladas nas duas
praças de pedágio da Rota dos Coqueiros, em Barra de Jangada e em Itapuama. As
imagens estão disponíveis no site da Concessionária. Com qualidade em HD, as
câmeras mostram todas as pistas das praças e, dessa forma, proporciona ao motorista a
escolha do trajeto mais rápido e otimiza o seu tempo. Confira as imagens em tempo
real CLICANDO AQUI.

A Concessionária Rota dos Coqueiros comemora
a parceria com a Associação de Assistência à
Criança Deficiente (AACD). Por meio das caixinhas
distribuídas nas cabines das duas praças de
pedágio, centenas de motoristas e passageiros
que trafegam pelo sistema viário amparam o
tratamento de diversas pessoas entre crianças e
adultos. O valor arrecadado mensalmente ajuda a
custear tanto o tratamento como a aquisição de
próteses para pessoas com os mais diversos tipos
de deficiências, como Paralisia Cerebral,
Poliomelite, Lesão Medular, Máformação
congênita, Mielomeningocele e Lesão Encefálica
Adquirida (LEA).

A AACD tem um trabalho dedicado à reabilitação
há 66 anos e mantém centros de assistência em
13 cidades do país. No Recife, a instituição tem o
segundo maior centro do Brasil, realizando, em
média, 800 atendimentos diários.

http://www.rotadoscoqueiros.com.br/

