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SAU completa 4 anos
salvando vidas na BR-163/MS
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Base do SAU - Serviço
de Atendimento ao Usuário

A CCR MSVia comemora em outubro os
quatro anos de operação do Serviço de
Atendimento ao Usuário (SAU) em Mato
Grosso do Sul. Neste período, foram atendidas 530 mil ocorrências, com média diária
superior a 360 eventos.
Com cerca de 500 colaboradores, o SAU
atende a partir de 17 Bases Operacionais instaladas ao longo dos 845,4 quilômetros de rodovia. Um trabalho que
permitiu, até setembro de 2018, reduzir

o número de óbitos na rodovia em 32%.
Hoje a rodovia é 100% monitorada 24 horas
por dia por mais de 470 câmeras de CFTV,
instaladas a cada 2 quilômetros. As imagens
são exibidas no Centro de Controle Operacional em vídeo wall, composto por 30 monitores de 55 polegadas cada.
Para contar com toda essa infraestrutura, a
Concessionária já investiu mais de R$ 115
milhões desde outubro de 2014.
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Ação gratuita
de saúde atende
68 usuários
A edição de outubro do Programa Estrada para
a Saúde, do Instituto CCR, promovida pela CCR
MSVia na BR-163/MS, atendeu 68 pessoas na
edição realizada na semana passada.
O evento foi sediado no Posto Caravágio, localizado no km 478 da BR-163/MS, em Campo
Grande, e contou com aferição de pressão arterial, testes de acuidade visual e auditiva, glicemia, medição de Índice de Massa Corpórea
(IMC), além de corte de cabelos. Tudo oferecido gratuitamente.
A ação teve como parceiros, além do Posto Caravágio, a Escola Padrão (serviços de enfermagem), a Don Léo (corte de cabelo e de barba) e
a Mercedes-Benz.

Feriado prolongado:
redobre a atenção
na BR-163/MS
A CCR MSVia desenvolve uma série de ações de
segurança em razão do tráfego diferenciado na
primeira quinzena de outubro, com a combinação dos feriados da criação do Estado de Mato
Grosso do Sul e de Nossa Senhora Aparecida
(dias 11 e 12, respectivamente). A Operação
tem início na quarta (10) e segue até o dia 14
(domingo), em toda a extensão da BR-163/MS.
Serão distribuídos mais de 40 mil folhetos
de conscientização com os temas ‘ultrapasse
com cuidado’, ‘criança segura’, ‘não exceda a
velocidade’, ‘monitoramento da rodovia por
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câmeras’, ‘se beber, não dirija’ e ‘uso do cinto
de segurança’.
Para auxiliar na campanha, a CCR MSVia
utilizará 18 painéis fixos de mensagens variáveis e 17 painéis móveis de mensagens
variáveis, instalados em pontos estratégicos
para permitir informar, em tempo real, eventuais interferências no tráfego.
Durante os cinco dias de Operação, a expectativa da Concessionária é de que mais de 265
mil veículos trafeguem pela BR-163/MS.

Simulado de
acidente em
Campo Grande
No fim de setembro, equipes do Serviço de
Atendimento ao Usuário (SAU) da CCR MSVia participaram de exercício simulado de
acidente com vazamento de produto perigoso, em Campo Grande.
O evento foi uma iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e teve
as parcerias da Concessionária, da Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Militar, Samu, Defesa Civil, Suatrans e Uniderp/Anhanguera.
O cenário retratou um acidente envolvendo

um caminhão tanque carregado com Metanol (Álcool Metílico) e um micro-ônibus
transportando passageiros. O acidente teria
acontecido na BR-163/MS, entre Campo
Grande e Jaraguari, com derramamento do
produto e com 11 vítimas.
Esse tipo de ensaio é fundamental para que
os envolvidos reciclem conhecimentos e
pratiquem o trabalho conjunto visando uma
possível situação real. O treinamento envolveu mais de 90 profissionais, técnicos e
especialistas.
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