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CCR MSVia entrega peças arrecadadas
na Campanha do Agasalho 2017
A CCR MSVia começou a entrega das peças
coletadas por meio da Campanha do Agasalho 2017. Nesta etapa, a entidade beneficiada
com os materiais foi a Fraternidade Despertar,
de Campo Grande, que recebeu cerca de 600
unidades. Nas próximas etapas, serão contempladas instituições assistenciais em Dourados e
Rio Verde de Mato Grosso. Ao todo, foram arrecadadas 843 peças em Mato Grosso do Sul, entre roupas, calçados e cobertores. O material foi
coletado nas Bases Operacionais do Serviço de
Atendimento ao Usuário - SAU, ao longo da BR163/MS. Os colaboradores da empresa também participaram da coleta voluntariamente.

FRATERNIDADE DESPERTAR
A Instituição Fraternidade Despertar possui
duas frentes de trabalho que atendem cerca de 70 pessoas da comunidade Cidade de
Deus e região e outras 100 pessoas no bairro Santa Luzia, realizando evangelização e
atendimento social por meio da distribuição
de cestas de alimentos, roupas e materiais
de construção, que são arrecadados através
de doações. O projeto oferece ainda cursos
de costura, que permite a doação de enxoval
para gestantes. Existe também um projeto
esportivo com capoeira, capoterapia, futebol
e aulas de música.

Neblina: CCR MSVia recomenda
atenção ao dirigir pela BR-163/MS
A neblina é um fenômeno climático que acontece em função da grande diferença entre a
temperatura máxima e a mínima registrada
em um determinado período de tempo. Nesta época do ano, ele é mais comum e, por isso,
o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU
da CCR MSVia faz um alerta aos motoristas
que trafegam pela BR-163/MS: redobrem
a atenção. Conforme Paulo Linck, coordenador de Interação com o Cliente da CCR
MSVia no trecho Sul, a neblina dificulta a visi-

CCR MSVia alerta:
cuidados com o
veículo durante
o inverno

bilidade dos motoristas e exige mais atenção
nesta época do ano, principalmente durante
a madrugada e nas primeiras horas da manhã.
“O veículo precisa estar com luzes de direção,
faróis e lanternas em bom estado de conservação, contar com o reservatório de água
cheio e as palhetas do limpador de para-brisa em bom estado”, alerta o coordenador. “A
limpeza interna dos vidros do veículo é muito
importante, também, pois os vidros sujos tendem a embaçar mais facilmente”.

Chegamos na metade do ano, época do inverno.
Durante esse período, o Serviço de Atendimento ao
Usuário - SAU da CCR MSVia alerta que alguns itens
veiculares devem ser revisados mais cuidadosamente, em função das baixas temperaturas. Paulo Linck
é coordenador de Interação com o Cliente da CCR
MSVia no trecho Sul e explica sobre a importância
da manutenção correta de alguns desses itens. “Nos
pneus, por exemplo, a temperatura mais baixa diminui
a pressão interna. Por isso, em dias muito frios, o motorista deve ficar atento à calibragem dos mesmos”,
explica. “Nos carros que possuem motor flex e são
abastecidos com etanol, a partida durante o inverno
também é mais difícil”, afirma Linck. “É preciso ficar
atento ao nível do tanque de partida à frio, abastecendo-o sempre que necessário com gasolina aditivada
nova e de boa qualidade, de forma a não danificar a linha de combustível, mantendo a eficiência da ignição”.

CCR MSVia informa:
inverno é tempo de queimadas
A CCR MSVia alerta aos motoristas que,
por ter um clima mais seco e mais frio, o
inverno aumenta o risco de queimadas às
margens da rodovia. Em caso de fumaça
na pista, atente para as seguintes recomendações: reduza a velocidade, feche
os vidros, mantenha distância segura do
veículo que segue à frente. A Concessionária também adverte: nunca acione o
pisca-alerta em movimento – os demais

Tenha informações
sobre a BR-163/MS
ligando para o
Disque CCR MSVia

motoristas podem achar que seu veículo
está parado – e não estacione em locais
de risco. Procure parar em local seguro,
longe da rodovia. O acostamento só deve
ser usado em emergência. Os profissionais
que atuam no SAU também recomendam:
não jogue pontas de cigarro na rodovia.
Além de poluir o meio ambiente e sujar a
paisagem, as pontas de cigarro podem provocar incêndios.

O número já é conhecido dos motoristas que
trafegam pela BR-163/MS: 0800 6480163.
Este é o telefone do Disque CCR MSVia, serviço gratuito de atendimento a motoristas e
passageiros que trafegam pela BR-163/MS.
Ele funciona 24 horas e está preparado para
receber ligações com pedidos de atendimento na via, socorro a emergências e oferecer
informações sobre as condições de tráfego
na rodovia. Ele também funciona como central de recebimento de reclamações, críticas,
sugestões e elogios. De acordo com Júlio
César dos Santos, coordenador do Cento
de Controle Operacional da CCR MSVia e
responsável pelo serviço, a quantidade de
ligações continua crescendo, demonstrando
que o usuário do Estado está se acostumando com esse tipo de prestação de serviço.

