Feriado prolongado de Páscoa vai movimentar a BR153/SP
O feriado de prolongado de Páscoa vai movimentar o trecho paulista da BR153. A Triunfo Transbrasiliana estima que mais de 125 mil veículos
percorram a rodovia entre quintafeira (18) e domingo de Páscoa (21). O motorista deve ficar atento aos dias com tráfego intenso que serão na
saída para o feriado, na quintafeira (18), com expectativa de 41 mil veículos, e na volta para casa, no domingo (21), sendo aguardados 32 mil
veículos.
Durante os dias de feriado, todo efetivo operacional da Concessionária estará de prontidão para oferecer ainda mais segurança e conforto para
quem trafega na rodovia. A BR153/SP irá contar com restrições de tráfego e de obras para não prejudicar a circulação de veículos no período de
feriado.
As restrições incluem proibição do trânsito de bitrens biarticulados, tritrens, treminhãos, rodotrens e operações Pare e Siga, nos seguintes horários:

Campanha educativa “O seu celular pode esperar!”
A maioria dos motoristas sabe que usar o celular ao volante representa um grande perigo, entretanto esta imprudência é apontada como a terceira
maior causa de fatalidades no trânsito no Brasil, perdendo apenas, em número de fatalidades, para o excesso de velocidade e a embriaguez ao
volante. É o que aponta a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego  Abramet. Diante desta realidade, a Concessionária lançou neste mês de
abril a campanha educativa “O seu celular pode esperar!”. O objetivo é conscientizar os motoristas que atender uma simples ligação e, enviar ou ler
mensagens enquanto dirige, podem resultar em situações trágicas no trânsito.
A campanha, que durará durante todo o mês de abril, está sendo divulgada nos meios de comunicação da Companhia como: cartazes fixados nas
cabines das quatro praças de pedágio (Onda Verde, José Bonifácio, Lins e Vera Cruz), no site institucional (www.triunfotransbrasiliana.com.br), no
Twitter (@br153sp), no perfil no Instagram (@triunfotransbrasiliana), no LinkedIn e também nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMV’s) ao longo
do trecho.
Atendimento aos usuários
Ao longo da BR153/SP, os motoristas podem usufruir de uma das sete bases de atendimento ao usuário localizadas em Nova Granada, São José
do Rio Preto, Ubarana, Guaiçara, Marília, Ocauçu e Ribeirão do Sul. Em cada uma delas, o usuário conta com espaço climatizado que oferece água
gelada, café, banheiros, fraldários e atendentes treinados que fornecem informações em geral sobre a rodovia. As bases funcionam 24 horas por
dia, sete dias na semana.
Em casos de emergência, os motoristas podem entrar em contato com o 0800 72 30 153. O serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana.
Eles também podem acompanhar em tempo real as condições da rodovia pelo perfil do Twitter (@br153sp). Se for viajar, verifique as condições do
veículo antes de pegar a estrada e sempre confira os equipamentos de segurança.
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