
dirigida aos usuários da MS-306

VOCÊ EM 
BOAS MÃOS!

Way-306 inicia Operação de Tráfego com  
Serviço de Atendimento ao Usuário
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A Revista 306 é uma publicação trimestral da Way-306 Concessionária da Rodovia MS-306 S.A. 

WAY-306 - SEDE ADMINISTRATIVA 
Av. Dois, 1947 – Centro – Chapadão do Sul – MS. 
CEP.: 79.560-000 - (67) 3562-7650 
Central de Atendimento: 0800 645 0306 (ligação gratuita)

Faça a coisa certa!

•  Ao perceber que seu veículo apresenta problemas, pare no acostamento ou na faixa 
de domínio, o mais distante possível da pista.

•  Ligue o pisca alerta, desça do veículo e sinalize com o triângulo, colocando-o, no mí-
nimo, a 20 passos da traseira. 

•  Ligue para a Central de Atendimento da Way-306: 0800 645 0306. Forneça todas as 
informações solicitadas para agilizar o atendimento.

•  Erga o capô do veículo e posicione-se na frente dele, voltando-se para a pista. Nenhum 
ocupante deve permanecer dentro do veículo, mesmo à noite. Todos devem aguardar 
em área fora da pista e do acostamento, sempre que possível.

•  Aguarde a chegada de auxílio no local.   

    

Acidentes com vítimas, mantenha a calma
•  Sinalize o local, conforme as orientações anteriores, para evitar o agravamento da 
situação e dar segurança a quem vai prestar socorro.

•  Mantenha a calma. Ligue para a Central de Atendimento da Way-306: 0800 645 0306. 
Preste atenção a todas as perguntas, siga as orientações da atendente e forneça o má-
ximo de detalhes do acidente.

•  Atendimento de emergência malfeito pode comprometer ainda mais a saúde das víti-
mas. Se possível, deixe que os primeiros socorros sejam prestados pela equipe de APH/
Resgate da Way-306.

•  Não desloque ou arraste a vítima. Nunca a vire de lado 
na tentativa de melhorar sua posição. No caso de fratura 
da coluna vertebral, ela pode ter sequelas permanentes 
e graves. A remoção só deve ser feita pela equipe espe-
cializada, depois que a região que se suspeita fraturada 
tenha sido bem imobilizada.  

•  Permaneça no local ao lado da vítima, acalmando-a, 
até a chegada do socorro. 

Problemas com seu veículo?

O dia 22 de janeiro de 2021 marca o início da Opera-
ção de tráfego na primeira rodovia concedida pelo 
Governo do Mato Grosso do Sul – a MS-306, admi-

nistrada pela Concessionária Way-306. A concessão come-
ça uma nova era no Estado, com investimentos e melhorias 
em infraestrutura, além de beneficiar as cidades lindeiras, 
gerando cerca de 500 empregos diretos e indiretos e pro-
porcionando segurança e conforto aos usuários da rodovia.

E nesta terceira edição da Revista 306, vamos apresentar a você, 
leitor, todos os serviços gratuitos de socorro médico e mecânico, 
combate a focos de incêndio e apreensão de animais na rodovia, 
disponíveis em situações de emergência, 24 horas, todos os dias 
da semana. Para solicitar auxílio, basta ligar para nossa Central 
de Atendimento 0800 645 0306 (ligação gratuita).

Confira também as orientações aos motoristas sobre como 
agir e solicitar nosso auxílio em emergências; dicas para 
ultrapassagens seguras, além de informações sobre o tu-
rismo de aventuras e belezas naturais em Costa Rica (MS).

Ao iniciarmos a operação na MS-306, nós, da Way-306, 
queremos proporcionar a você, usuário, uma viagem segu-
ra, confortável e tranquila, oferecendo serviços de socorro 
gratuitos ao longo do trecho sob concessão. Estamos à dis-
posição. Precisando, não hesite em nos acionar! 

Ótima viagem e boa leitura!

Sua opinião é sempre bem-vinda e muito 
importante para nós. Envie seus comentários, 
dúvidas e sugestões de assuntos e reportagens 
que gostaria de ler em nossa revista para o 
e-mail: comunicacao@way306.com.br

atendimento ao usuário

fale com a Way-306

2

Saiba como agir corretamente em situações  
de emergência na MS-306

3
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54 Prontos para atender!

Motoristas que viajam pela MS-306, 
entre Costa Rica e Cassilândia, 
já podem contar com os serviços 

gratuitos de socorro mecânico, socorro 
médico/pré-hospitalar, inspeção de tráfe-
go, combate a incêndios e apreensão de 
animais, por meio de veículos e equipes 
de profissionais especializados. No dia 22 
de janeiro de 2021, a Way-306 Concessio-
nária da Rodovia MS-306 iniciou as opera-
ções de tráfego na rodovia com o Serviço 
de Atendimento ao Usuário.

Atuando em toda a extensão da MS-306 sob 
concessão (219,5 quilômetros), durante 24 
horas, todos os dias da semana, o Serviço de 
Atendimento ao Usuário da concessionária 
conta com 1 veículo de inspeção de tráfego 
para monitoração da rodovia; 2 guinchos le-
ves e 2 guinchos pesados; 3 ambulâncias de 

resgate/atendimento pré-hospitalar; 1 cami-
nhão para apreensão de animais e remoção 
de objetos na pista e 1 caminhão-pipa para 
combater focos de incêndio na rodovia, to-
talizando 10 veículos, além de veículos de 
apoio operacional. 

As equipes e viaturas do Serviço de Atendi-
mento ao Usuário já estão de prontidão em 
3 bases operacionais e de atendimento ao 
usuário - SAUs, implantadas pela conces-
sionária em pontos estratégicos da rodovia 
(veja a localização no mapa da rodovia). 
Nessas unidades, as equipes são coorde-
nadas e acionadas por sistema de radioco-
municação pelo Centro de Controle Ope-
racional - CCO da Way-306, instalado na 
sede da concessionária em Chapadão do 
Sul, para atender rapidamente os usuários 
em situação de emergência na MS-306.

operação de tráfego operação de tráfego

4

Inspeção monitora ocorrências na rodovia

Os inspetores de tráfego monitoram as condições 
da rodovia, a fiscalização da faixa de domínio, o 
atendimento aos usuários, a liberação de pista, em 
caso de acidente, assim como o registro das ocor-
rências. Para manter a segurança e a fluidez da via, 
eles cuidam também da sinalização de tráfego e a 
verificação das condições de segurança das obras 
na rodovia. 

Uma vez detectada uma ocorrência, a inspeção 
presta auxílio inicial no local e aciona o Centro de 
Controle Operacional para mobilização de outros 
recursos operacionais, quando necessários.

5Frota de veículos operacionais  
e membros das equipes de 
atendimento da Way-306
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O serviço de Resgate/Atendimento Pré-hospita-
lar – APH da Way-306 é prestado por equipes 
de profissionais da área médica, que receberam 
treinamento específico para o atendimento de 
emergências como desencarceramento de víti-
mas presas nas ferragens, resgate em altura em 
rodovias, entre outros, com supervisão e orien-
tação permanente de um médico regulador.

Disponível nas 24 horas do dia, ininterruptamente, 
o serviço conta com 3 ambulâncias do tipo C, viatu-
ra mista de resgate e primeiros socorros, equipada 
com ferramental especial para retirada de vítimas 
presas nas ferragens, extintores, alavancas para 
remoção de fios elétricos, e equipamentos médicos 
para imobilização e remoção da vítima. 

A Way-306 dispõe de 1 caminhão-pipa ou 
irrigadeira, com tanque de 8 mil litros para 
transporte de água, equipado com moto-
-bomba e sistema de bicos de limpeza fron-
tais, mangueira de combate de incêndio, 
torre com canhão direcional de água com 
alcance de 60 metros de distância e siste-
ma misturador para injeção de espuma para 
combate a incêndios. 

O operador do caminhão-pipa dará apoio ao 
Corpo de Bombeiros, que será acionado pelo 
CCO, evitando o alastramento dos incêndios 
até sua chegada. Além disso, dá suporte em 
serviços de orientação de tráfego ou aten-
dimentos de incidentes, contribuindo para a 
segurança dos usuários.

Equipe especializada da concessionária 
utiliza 1 caminhão multifuncional para a 
apreensão e remoção de animais na pis-
ta e faixa de domínio da rodovia, colo-
cando em situação de risco os usuários. 

A inspeção de tráfego também procu-
ra solucionar o problema, retirando os 
animais da área de circulação e devol-
vendo-os ao seu lugar de origem. Se 
houver cercas quebradas, estas são re-
paradas com os materiais à disposição 
na viatura. Quando possível, procura 
identificar o proprietário do animal.

O Socorro Mecânico da Way-306 é realizado por 
profissionais de equipes treinadas e capacitadas 
em mecânica para efetuar pequenos reparos nos 
veículos com problemas na rodovia. Quando não 
for possível resolvê-los no local, serão utilizados 2 
guinchos leves ou 2 guinchos pesados na remoção 
dos veículos em pane ou acidentados para locais 
de apoio mais próximos na rodovia, como postos 
de serviços, onde os usuários terão condição de se-
gurança e meios de comunicação para providenciar 
recursos próprios adequados. 

O guincho leve é um caminhão com cabine dupla 
para sete passageiros, equipado com plataforma hi-
dráulica para transportar veículos leves danificados 
ou com defeito. Já os guinchos pesados têm recur-
sos apropriados ao transporte de veículos de grande 
porte, como caminhões, ônibus e similares, adotan-
do o mesmo procedimento operacional dos leves. 
Possuem também sistema hidráulico para destom-
bamento e içamento de veículos tombados na via.

segurança no trânsito

7Serviço médico presente 24 horas Combate inicial a focos de incêndio

Apreensão de animais previne acidentes

Socorro mecânico em panes e acidentes

operação de tráfego operação de tráfego
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É durante as ultrapassagens que acon-
tece o maior número de acidentes em 
rodovias. Por isso, essa ação exige mui-
to cuidado dos motoristas e só pode ser 
feita em locais permitidos, garantindo, 
assim, a segurança dos demais moto-
ristas e passageiros.

Quando esse deslocamento é feito de 
maneira errada ou quando o limite de 
velocidade é excedido, em milésimos de 
segundos o condutor pode perder a dire-
ção e sair da pista, ou ocasionar aciden-
tes graves, como capotamentos e colisões 
traseiras, laterais e frontais com outros 
veículos ou com objetos fixos.

Para saber se é permitido ultrapassar 
em uma rodovia observe as placas de 
sinalização vertical e se as linhas ama-

relas presentes no pavimento são contí-
nuas ou tracejadas. 

É proibido ultrapassar em faixa contínua, 
por isso, antes de fazer a manobra certifi-
que-se de que está em um trecho de faixa 
tracejada. Em vias de mão dupla, existem 
áreas nas quais há uma faixa contínua e 
outra tracejada no chão. Nesse caso, a si-
nalização tracejada indica sentido no qual 
esse tipo de passagem pode ser efetuado.

Nunca faça a ultrapassagem pela direita 
e também não use o acostamento para 
trafegar. É terminantemente proibido ul-
trapassar outro veículo em passagens de 
nível; travessias de pedestres; cruzamen-
tos; trechos de perímetro urbano; viadu-
tos, pontes e, sobretudo, em curvas ou 
em locais sem boa visibilidade.

Maior Unidade de Conservação do bioma Cerrado do 
Brasil, o Parque Nacional das Emas ocupa área de 133 
mil hectares na divisa dos estados de Mato Grosso do 
Sul e Goiás, distribuídos pelos municípios de Costa Rica/
MS, Mineiros e Chapadão do Céu, em Goiás. O parque 
é uma das poucas Unidades de Conservação que apre-
sentam as diversas formas de cerrado, como os cam-
pos limpos, campos sujos, veredas e matas ciliares.

São 354 km de trilhas que podem ser percorridas a 
bordo de um carro-safári, carro, bicicleta ou a pé, com 
visitas guiadas para observação da paisagem e de ani-
mais típicos do Cerrado como tamanduá-bandeira, ca-
chorro-do-mato, ema, anta, veados e outros.

O Parque preserva rios de importantes bacias hi-
drográficas do Brasil, como os rios Taquari, Ara-
guaia, Jacuba, além do rio Formoso, uma das 
atrações do parque, onde é possível descer em 
passeios de boia cross ou flutuação.

Outra grande atração é a bioluminescência dos cupinzei-
ros, fenômeno natural raro e restrito ao Brasil, em que 
pontos de luz fluorescente de cor esverdeada irradiam de 
dentro de cupinzeiros ao anoitecer. O fenômeno acontece 
geralmente entre os meses de outubro e janeiro.

Localização e acesso
A 47 km do centro de Costa 
Rica/MS. Acesso pela MS-306 
(saindo de Chapadão do Sul, 
entrada na MS-223). Entrada 
pelo portão Bandeira.

Entrada
Agende a sua visita pelo telefo-
ne: (67) 3247-7070. Ingressos: 
R$ 18,00 (público geral) e R$ 9,00 
(moradores do entorno)

Funcionamento

Diariamente das 7h às 17h

Vista panorâmica do Parque das Emas

Passeio pelo Parque pode ser de bicicleta

Pôr do sol do mirante: momento mais aguardado pelos visitantes

Obedeça a sinalização: respeite os limites de velocidade da via e ultrapasse  
apenas em locais permitidos, onde há faixa amarela tracejada na pista; 
Avalie sempre se o tempo e o espaço disponíveis são suficientes para concluir a   
manobra; 
Considere as condições climáticas do momento e as condições do seu veículo; 
Seja paciente, mantenha sempre a distância mínima de segurança e aguarde o  
momento certo;
Observe se o trânsito na frente e atrás de você está livre;
Sinalize com seta para a esquerda sua intenção de ultrapassar.
Após concluir a ultrapassagem, ligue a seta para a direita. Retorne para a sua  
mão de direção assim que a distância entre vocês for segura.

CUIDADOS AO ULTRAPASSAR EM PISTA SIMPLES

Só ultrapasse 
sem arriscar

Ecoturismo no Parque  
Nacional das Emas

trânsito seguro turismo regional

8 9
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MS/MT 

BR-158

MS-306

P3
SAU 3

MS-306

P2

SAU 2

MS-306

SAU 1

MS-306

BR-359

Postos de Abastecimento e Serviços na MS-306

Posto Baús – km 13+600 – Pista Sul – Costa Rica
Posto Mirante – km 115+600 – Pista Sul – Chapadão do Sul
Posto Chapadão – Km 117+600 – Marginal Pista Sul – Chapadão do Sul
Posto Avenida – km 118+200 – Marginal Pista Sul – Chapadão do Sul
Posto Novo Mato Grosso III – km 120+700 – Pista Norte – Chapadão do Sul
Posto Independência – km  217+800 – Pista Norte – Cassilândia

Costa Rica
km 41+900 – Pista Sul
km 74+700 – Pista Sul 

Chapadão do Sul
km 116+900 – Pistas Sul e Norte
km 118+800 – Pistas Sul e Norte
km 119+800 – Pista Norte
Cassilândia 
km 218+000 – Pistas Sul e Norte

Principais acessos aos municípiosPraça Costa Rica – km 40+400
Praça Chapadão do Sul – km 100+600
Praça Cassilândia – km 184+500

Praças de Pedágio*
P1

P2

P3

Sede Way- 306 – km 117 + 000

*Futuras instalações

Postos de Fiscalização*
PMRv – km 133+500
AGEPAN – km 110+320

SAU 1

SAU 2

SAU 3

SAU Costa Rica – km 38+266 / Sul
SAU Chapadão do Sul – km 110+320 / Norte
SAU Cassilândia – km 179+200 / Sul

Serviço de Atendimento 
ao Usuário - SAU*

Central de Atendimento Way-306

0800 645 0306
Ouvidoria Agepan

ouvidoria@way306.com.br

ouvidoria@agepan.ms.gov.br
0800 600 0506

P1



NOVO CORONAVÍRUS
A prevenção está em 

nossas mãos

PREVINA-SE E VAMOS JUNTOS
FAZER A NOSSA PARTE

Prevenção

Transmissão

• Espirro

• Tosse

• Contato pessoal, como 
    toque ou aperto de mão

• Contato com objetos ou 
    superfícies contaminadas, 
    seguido de contato
    com a boca, nariz ou olhos.

Lavar as mãos 
com frequência

Usar máscara
quando sair de casa

Evitar contato
pessoal 

Mantenha seus  ambientes 
bem ventilados

Evite tocar nos 
olhos, nariz e boca


