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REVISTA dirigida aos usuários da MS-306

Auxílio 24 horas
Serviço de Atendimento ao Usuário da 

Way-306 completa seu 1º ano
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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)

Temos bons motivos para comemorar o 1º ano de 
Operação de Tráfego e de Prestação de Serviços aos 
usuários da MS-306, neste mês de janeiro. Com equipes 
bem treinadas e recursos para auxiliar os usuários da 
rodovia em situações de emergência, seja com socorro 
mecânico, médico, remoção de animais na pista ou 
combate a focos de incêndio, proporcionamos mais 
segurança e tranquilidade a quem viaja por aqui e sabe 
que pode contar conosco. 
Destacamos também o trabalho diário de conservação, 
manutenção e sinalização; fundamental para manter a 
infraestrutura e preservar as boas condições em toda 
a faixa de domínio da rodovia.
Você vai conhecer ainda o Projeto social Fazenda Corredor, 
criado pela Way-306, que possibilitará o cultivo agrícola 
em áreas da faixa de domínio da MS-306, estimulando 
os produtores rurais a doarem parte da produção dessas 
áreas às comunidades carentes de municípios lindeiros e 
entidades assistenciais. Uma parceria inédita e promissora.
Em Turismo Regional, o convidamos para uma visita 
ao Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, na 
região Nordeste de Mato Grosso do Sul, onde você 
vai vivenciar uma experiência de comunhão com a 
natureza. O ponto de partida é o Centro de Visitantes, 
recém-inaugurado pelo governo do estado.

Tenha uma boa viagem e ótima 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

fale com a Way-306
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Os trabalhos de conservação, manutenção e 
sinalização da MS-306, realizados diariamente 
pela Way-306, são fundamentais para manter a 
infraestrutura, preservar as boas condições em 
toda a faixa de domínio e aumentar o conforto 
e a segurança dos motoristas, pedestres e 
comunidades lindeiras que utilizam a rodovia.

Essas ações rotineiras englobam limpeza em 
geral da via, com roçada e capina, coleta diária de 
resíduos, manutenção da sinalização com pintura 
de faixas, substituição e limpeza de placas, 
reparos localizados no pavimento e desobstrução 
constante dos sistemas de drenagem, com 
limpeza de bueiros, sarjetas e canaletas; além 
da inspeção das chamadas “obras de arte 
especiais”, como pontes e viadutos.

Todos esses serviços, nem sempre percebidos 
pelos usuários, também melhoram a fluidez 
do tráfego e contribuem para a diminuição do 
tempo de deslocamento/custo do transporte; 
menos desgaste e custo de manutenção dos 
veículos; e de consumo de combustível.

Para a execução desse conjunto de serviços, 
a Way-306 conta com equipe própria e de 
empresa terceirizada, em 3 frentes de atuação 
distribuídas por trechos da rodovia, de acordo 
com uma programação semanal. Tudo é 
planejado e realizado para que, na soma das 
diversas atividades, o motorista desfrute 
sempre de um alto padrão de qualidade. 

Conservação da rodovia
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Conservação 
proporciona  
mais segurança
Ações rotineiras contribuem 
para viagens mais confortáveis  
e seguras

Pintura de faixa: sinalização revigorada

Roçada mecânica na faixa de domínio

Sinalização vertical: placa indicativa de base

Implantação de defensas metálicas
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Concessionária desenvolve Projeto social Fazenda Corredor que 
possibilitará cultivo agrícola em áreas da faixa de domínio da MS-306

Elaborado pela Way-306, o Projeto Fazenda 
Corredor é um projeto socioeconômico 
pioneiro que vai legalizar a produção 
agrícola na faixa de domínio, estimulando 
os produtores rurais a doarem parte 
da produção agrícola desta área às 
comunidades carentes de municípios 
lindeiros e entidades assistenciais.

Atualmente, muitos trechos da faixa 
de domínio da rodovia estão ocupados 
irregularmente por produtores rurais, 
que as utilizam para plantio há anos, 
mas, por lei, devem ser desocupadas, 
por serem propriedade do Estado. 

“Para não inutilizar essas áreas férteis, 
pensamos em uma forma de parceria 
com os produtores para dar uma 
finalidade social à produção colhida, que 
beneficiasse a sociedade, especialmente 
as populações mais carentes”, lembra o 
idealizador do Projeto, Marcelo Ceccarelli, 
gerente de operações da Way-306.

O produtor que aderir ao projeto irá 
se comprometer a fazer a doação 
diretamente à entidade escolhida dentre 
uma lista pré-estabelecida, de acordo 
com a necessidade da entidade. A doação 
poderá ser em verba, bens adquiridos 

Parte da soja plantada às margens da rodovia poderá ser doada pelos produtores
em benefício de entidades filantrópicas das comunidades municipais
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O produtor Renato Bürgel (1º à dir.) assina Termo de Uso do  
Projeto Fazenda Corredor na sede da Way-306

(como fraldas, equipamentos para 
postos de saúde, materiais escolares, 
entre outros) ou doação para fundos 
municipais para a infância e juventude.

O Projeto Fazenda Corredor já tem a 
aprovação da Agems (Agência Estadual 
de Regulação de Serviços Públicos de 
Mato Grosso do Sul)  e também  de alguns 
produtores rurais com áreas localizadas 
às margens da rodovia, como é o caso 
do grupo de Renato e Rudinei Bürgel, em 
Chapadão do Sul, que foi o primeiro a aderir 
ao Programa, assinando contrato com a 
concessionária no dia 7 de dezembro.

“Com esse projeto da Way-306 todos 
ganham. Ganha a Concessionária que 
manterá a faixa de domínio limpa e 
usada como área de escape. Ganha o 
agricultor que com a área limpa, elimina 
focos de incêndio e em contrapartida, 
vai ter mais receita com o plantio 
dessa área. E ganham as entidades 
filantrópicas que receberão em recursos 
uma porcentagem dessa produção”, diz 
o produtor Renato Bürgel.

Pedro Rangel Lima, administrador da 
Fazenda Pouso Frio, localizada em 

área rural à beira da MS-306, também 
aprova e vai participar do Fazenda 
Corredor. “Esse projeto vai manter a 
rodovia limpa, mais segura e ainda 
vai ajudar crianças e famílias que 
precisam. Com certeza trará muitos 
benefícios” afirmou Lima.

Além do objetivo social, esse 
Projeto proporciona mais segurança 
aos usuários da MS-306 já que a 
manutenção da terra arada e com 
lavoura de grãos como soja, algodão, 
sorgo e milho, funciona como atenuador 
de velocidade em ocorrências com saída 
de pista de rolamento, aumentando a 
segurança viária.

Para participar do Projeto Fazenda 
Corredor, o produtor rural interessado 
deve procurar a Way-306 e estar 
de acordo com seus direitos e 
obrigações, antes de formalizar um 
Termo de Uso. “Vamos receber cada 
um dos interessados para prestar 
os esclarecimentos e informações 
necessárias, e atuarmos em parceria”, 
ressalta Paulo Lopes, presidente da 
concessionária.
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comemorar

auxílio ao usuário  

Em um ano de atividades de Operação 
de Tráfego na MS-306, completado neste 
mês de janeiro,  o Serviço de Atendimento 
ao Usuário da Way-306 -  conjunto de 
serviços gratuitos e ininterruptos de 
socorro mecânico, atendimento pré-
hospitalar/resgate, inspeção de tráfego, 
combate a focos de incêndio e apreensão 
de animais  - atendeu a 9.343 ocorrências 
diversas na rodovia, desde 22/01/2021.

A inspeção de tráfego, feita com duas 
viaturas que monitoram a rodovia 
diariamente, 24 horas, e que atua na 
prevenção de acidentes, foi o serviço 
mais acionado, participando diretamente 
em 8.607 eventos diversos, realizando 

desde o primeiro atendimento a veículos 
com pane mecânica ou elétrica e auxílio 
em troca de pneus à remoção de objetos 
na pista, como ressolagem de pneus, e 
sinalização no caso de acidentes.

O socorro mecânico, realizado com 
dois guinchos leves e dois pesados, 
prestou 4.039  atendimentos, sendo 
que em 1.787 desses atendimentos 
houve remoção dos veículos em 
ocorrências de panes mecânica, 
elétrica e acidentes, levando-os a 
locais seguros na rodovia. 

As equipes de resgate e atendimento pré-
hospitalar, compostas por 40 profissionais 
– entre médicos, enfermeiros, técnicos de 

6

Socorro com guincho leve: remoção para área segura em emergências

Balanço do Centro de Controle Operacional da concessionária revela 
números expressivos de atendimentos aos usuários no primeiro ano 
de Operação de Tráfego

Guincho pesado: recursos e apoio 
profissional aos caminhoneiros

CCO: Centro de controle operacional
coordena os atendimentos na rodovia 
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enfermagem e motoristas resgatistas 
- que atuam em três ambulâncias 
nas 24 horas do dia, em turnos, nas 
três SAUs – bases operacionais e de 
atendimento ao usuário instaladas 
ao longo da rodovia - prestaram 
357 atendimentos. Foram 151 
atendimentos clínicos a usuários que 
trafegavam pela rodovia e sentiram-
se mal e 206 atendimentos nas 
ocorrências de acidentes. 

Já o caminhão-pipa da frota 
operacional da Way-306 foi mobilizado 
em 54 ocorrências de combate a focos 
de incêndio e apoio operacional, como 
sinalização e limpeza de pista no caso 
de acidentes. Também nesse período, 
o caminhão multifuncional (boiadeiro) 
removeu animais das pistas em 434 
ocorrências (242 vivos e 192 mortos).

Os atendimentos aos usuários 
via Central 0800 645 0306, 
telefone de contato direto com 
o CCO - Centro de Controle 
Operacional da Way-306 
(ligação gratuita), somaram 
906 ligações, a maior parte 
delas de solicitações de auxílio 
em emergências na rodovia: 
745. Os demais foram de 
pedidos de informação/
orientação e manifestações 
diversas. 

Resgate: atendimento pré-hospitalar 
presente em acidentes com vítimas

Inspeção de tráfego: auxílio 24 horas 
em toda a extensão da rodovia

Guincho pesado: recursos e apoio 
profissional aos caminhoneiros

CCO: Centro de controle operacional
coordena os atendimentos na rodovia 
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Durante uma viagem ninguém está 
livre de imprevistos: é um pneu furado, 
a quebra de uma correia no motor, 
uma pane elétrica ou de imprevisíveis 
acidentes. Nessas horas, no meio da 
estrada, a situação pode ficar crítica se 
você não tiver a quem pedir ajuda.

Na MS-306 muitas dessas ocorrências 
são comuns, mas terminam bem, 
porque os motoristas recebem o auxílio 
necessário do Serviço de Atendimento 
ao Usuário da concessionária para seguir 
viagem a seus destinos.

Em um ano de Operação de Tráfego e 
prestação de Serviços de Atendimento ao 
Usuário foram milhares de atendimentos, 
que além do socorro mecânico salvaram 
vidas de vítimas de acidentes, com 
o socorro médico, e evitaram outros 
combatendo focos de incêndio e retirando 
animais e objetos da pista.

A maior recompensa para os profissionais 

que se dedicam diariamente a esse 
trabalho é o reconhecimento desses 
usuários, que precisaram, aprovaram e 
valorizaram o serviço prestado. 

É o caso do caminhoneiro João Carlos da 
Silva, de Cassilândia, que em outubro 
do ano passado contou com o auxílio de 
um guincho pesado da Way-306 para 
remover seu caminhão, atolado na faixa 
de domínio da rodovia, e seguir viagem. 
“A ajuda foi providencial e resolveu meu 
problema. Tudo rápido e muito bom. Sem 
esse apoio nem sei quanto tempo e como 
sairia dessa situação”, disse.  

Em novembro do ano passado, o Furgão 
Sprinter do motorista José Flavio Silva teve 
pane mecânica na MS-306 e ele também 
contou com o apoio de um guincho 
leve da concessionária. “O atendimento 
foi ágil, não demorou mais do que 30 
minutos. O problema foi resolvido, pude 
retomar meu trabalho e ainda cumprir 
um compromisso agendado”, declarou. 

O valor do pronto 
atendimento

auxílio ao usuário  

Em panes mecânicas, elétricas ou acidentes; guinchos prestam socorro aos motoristas
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Localização: 
60 km da sede dos 
municípios de Costa Rica, 
com acesso pelas rodovias 
MS-316, MS-306 e BR-359, 
sentido Alto Taquari. Centro 
de Visitação: km 13 da BR-
359 trevo com MS-306. 

Horário: Terça a domingo:  
8h/17h

Entrada: gratuita

Mais informações: 
IMASUL - Unidade Regional 
de Costa Rica/MS

Tel.:(67) 3247-2276  
e-mail: imasulcostarica@
imasul.ms.gov.br

Serviço

turismo regional

9

Quem visita o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, 
na região Nordeste de Mato Grosso do Sul, vive uma 
experiência inesquecível de comunhão com a natureza. Do 
mirante próximo ao Centro de Visitantes, recém-inaugurado 
pelo governo do estado, a vista do conjunto de seis grandes 
cânions dá uma ideia da riqueza da biodiversidade e 
dimensão do parque de 30,6 mil hectares, criado em 1999 
por iniciativa da comunidade de Costa Rica para proteção 
das nascentes do rio Taquari. 

O Parque forma um importante corredor ecológico entre os 
biomas Cerrado e Pantanal,  abrangendo os municípios de 
Costa Rica (17,3%) e Alcinópolis ((82,7%), e tem grande 
potencial para ecoturismo, educação ambiental e pesquisa 
científica. No Centro de Visitantes, que dispõe de infraestrutura 
de energia elétrica, internet, água, banheiros, entre outros 
recursos; os turistas recebem informações mais detalhadas 
sobre o parque, a importância das florestas estacionais, do 
Cerrado, e conservação da biodiversidade.

Além do conhecimento, acompanhados de monitores locais 
particulares, os visitantes podem desbravar as diversas 
atrações naturais da reserva, como as nascentes do Rio 
Taquari; e as trilhas na região das Águas Emendadas: 
Trilha do silêncio, Trilha do Pôr do Sol; Trilha das Pirâmides 
e Trilha da Rampa e Trilha dos Canyons (percurso de 
aproximadamente 500 metros), de onde se pode apreciar a 
exuberância dos cânions e um belo pôr do sol.

Os sítios arqueológicos são outra riqueza a se explorar, com 
registros de antigas rotas de 11 mil anos atrás; vestígios, 
pinturas e gravações rupestres em cavernas de antigas 
fases da ocupação humana na região.

O esplendor da natureza
Vista privilegiada do pôr do sol nos cânions do Parque das Nascentes do Rio Taquari

Centro de visitantes: infraestrutura
adequada para receber turistas
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Mato Grosso

Mato Grosso
do Sul

DIVISA 
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

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
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