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Faça revisão periódica do 
seu veículo;

 

Respeite o limite de
velocidade na via; 

Cuide do menor no trânsito.

Use sempre o capacete;

Evite trafegar por
"corredores"

desnecessariamente;

Faça manutenção das peças
da sua moto.

Atravesse a rodovia 
utilizando as faixas;

Ciclistas devem utilizar a
ciclovia para maior

segurança;

Não jogue lixos ou objetos
na rodovia.

Com o intuito de contribuir para um trânsito mais seguro, a CRC aderiu ao movimento Maio 
Amarelo – uma ação internacional de mobilização e conscientização para a redução de acidentes. 
Com o slogan Respeito e Responsabilidade: Pratique no Trânsito, o movimento tem como 
objetivo mobilizar a sociedade nas ações de combate à violência no trânsito, e, 
consequentemente, estimular cada cidadão a adotar comportamento mais seguro e responsável.

 
A CRC tem como meta prioritária diminuir os índices de acidentes e mortes no trânsito,
participando de campanhas que visem a contribuir para isso, assim como melhorar as condições
de trafegabilidade e de segurança na rodovia. Nos últimos 5 anos, conseguimos reduzir o indíce
de acidentes na PE-024 em 60%. Um trânsito mais seguro começa, sobretudo, com
responsabilidade e respeito às leis e à vida.

Respeito e Responsabilidade: 
Pratique no Trânsito

Motorista
Motociclista

Pedestre e ciclista



As tarifas de pedágio da Concessionária Rota dos Coqueiros foram reajustadas e entrarão em 
vigor a partir das 0h do dia 14 de junho, quando passa a vigorar a tarifa básica de R$ 6,90 para
dias úteis e R$ 10,30 nos fins de semana, feriados nacionais e Carta Magna.

 
A arrecadação da tarifa de pedágio abrange os serviços de conservação e manutenção da via -
como pavimento, sinalização, drenagem, passeio, canteiros, varrição, lavagem de pista e
paisagismo - e a prestação do Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU), oferecido 24 horas por dia,
que conta com equipes de suporte de guincho, ambulância e viaturas de inspeção de tráfego,
que podem ser acionadas pelo telefone de emergência 0800.281.0281. 

O tráfego no local é monitorado pela equipe do Centro de Controle Operacional, através de 24
câmeras distribuídas pela via. Nos últimos 12 meses, a Rota dos Coqueiros realizou mais de 14
mil atendimentos, sendo 1.164 veículos guinchados e 1.499 atendimentos de apoio pré-
hospitalar. Nesse período, o investimento foi de R$ 9,6 milhões, somados ao total de mais de
R$ 210 milhões investidos desde o início da concessão, além de quase R$ 12 milhões de
Imposto sobre Serviço (ISS) repassados para as prefeituras do Cabo de Santo Agostinho e
Jaboatão dos Guararapes.

PERCENTUAL DE REAJUSTE - O valor atualizado da tarifa de pedágio corresponde ao reajuste
anual médio de 7,6%, referente ao IPCA dos últimos 12 meses (6,76%) mais o reequilíbrio
financeiro (0,82%), oriundo da previsão do Contrato de Concessão Patrocinada da Parceria
Público-Privada (PPP) de compartilhamento da perda de receita, por tráfego abaixo de 70%
do previsto em edital.

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

Emergência 24H 
0800 281 0 281

Ouvidoria

Novos valores do pedágio entrarão 
em vigor no dia 14 de junho

Fale com a 
CRC



Respeite o limite de velocidade ao dirigir. O cuidado deve ser redobrado nos 
horários de crepúsculo, quando os animais são mais ativos. Também reduza a 
velocidade e fique atento ao passar próximo as áreas de vegetação, pois a 
presença de animais é comum nestes locais. Nossas equipes estão treinadas para 
capturar animais na rodovia. Sua colaboração é vital para que possamos prestar 
auxílio e depois devolvê-los ao seu ambiente natural.

Caso encontre um animal morto, vivo ou machucado, entre em contato com a
Rota dos Coqueiros pelo telefone 0800.281.0281 (ligação gratuita). É importante
informar o quilômetro da ocorrência e o sentido da pista (norte ou sul) e, caso 
consiga, informe ou descreva a espécie de animal encontrado.

Todas as informações coletadas, através de ligações de usuários, fazem parte de um mapeamento 
da vida silvestre para criar programas que protejam ainda mais a flora e a fauna na PE-024.

Para proteger a fauna silvestre e reduzir esse tipo de acidente, a CRC desenvolve programas de 
monitoramento e mitigação, visando proteger as diversas espécies que vivem às margens da PE-
024. Colaborar neste trabalho é fácil, basta seguir algumas recomendações básicas. Confira!

Acidentes envolvendo automóveis e 
animais geram prejuízos e problemas 
para a segurança pública, além de 
impactos negativos na biodiversidade. 
O atropelômetro do Centro Brasileiro 
de Ecologia de Estradas (CBEE) da 
Universidade Federal de Lavras (UFLA) 
aponta que, em 2020, morreram 284,8 
milhões de animais silvestres de 450 
espécies nas estradas brasileiras.

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 e Câmara dos Deputados. Distribuição gratuita.

Proteja, não 
atropele!
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