Triunfo Transbrasiliana lança campanha educativa contra queimadas
Entre os meses de junho e setembro é comum aumentar o número de focos de incêndios às margens das rodovias, que podem se multiplicar por
causa da baixa umidade relativa do ar, pouca quantidade de chuva e a vegetação seca. Além disso, bitucas de cigarros jogadas pelas janelas dos
veículos, queima de resíduos domiciliares às margens da via, fogueiras perto de matas e queimadas para limpar terrenos e renovar pastos,
colocam a segurança dos motoristas em risco.
Com o objetivo de chamar atenção da população em geral e dos usuários da BR153/SP sobre os riscos de focos de incêndio e seus impactos ao
meio ambiente e à fauna silvestre, a Triunfo Transbrasiliana lança neste mês de junho a campanha “Queimadas. Não esteja por trás desse crime”. A
campanha será divulgada, durante todo o mês de junho, nos canais de comunicação da Concessionária, como: cartazes fixados nas cabines de
pedágio, Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), site institucional, Instagram (@triunfotransbrasiliana), LinkedIn e o Twitter (@br153sp).
Desde o início das operações da concessionária, em 2008, já foram registrados 2.387 focos de incêndio no trecho administrado pela Triunfo
Transbrasiliana. Entre janeiro e maio deste ano, durante o período mais chuvoso do ano, foram registradas 62 ocorrências.
Em caso de focos de incêndio às margens da rodovia, a Triunfo Transbrasiliana orienta que os motoristas acionem imediatamente a Central de
Atendimento da Concessionária: 0800 72 30 153 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Os serviços funcionam 24 horas, todos os dias da semana.
Consulte mais algumas instruções
Diminua a velocidade, acione o farol baixo, feche os vidros e mantenha a distância do veículo da frente para evitar colisão;
Ligue o piscaalerta apenas quando o veículo estiver parado;
Não dê meiavolta nem dirija na contramão.
Equipes treinadas
As equipes de atendimento da concessionária trabalham diariamente na monitoração e controle de possíveis casos de princípios de incêndios na
rodovia. Profissionais treinados utilizam abafadores e, no caso de incêndios maiores, acionam o caminhão de combate a incêndio e também contam
com a parceria do Corpo de Bombeiros.
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