
 
 
 
 
 

 

Rodovias administradas pelo Grupo CCR têm operação especial 
durante o feriado da República 

 
Concessionárias preparam ações especiais de atendimento aos usuários visando o aumento de 

tráfego no período de 11 a 15 de novembro 
 

São Paulo, 11 de novembro de 2016 – O feriado do Dia da Proclamação da República deve 
ser de movimento intenso nas rodovias administradas pelo Grupo CCR. Para oferecer 
segurança aos usuários na viagem de ida e volta, as concessionárias CCR NovaDutra, CCR 
ViaLagos, CCR RodoNorte, CR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel, CCR SPVias e 
CCR MSVia prepararam operações especial. 

As equipes de atendimento serão reforçadas com aumento do número de agentes de 
atendimento, equipes de emergência e reforço de viaturas médicas, inspeção de tráfego e 
de apoio mecânico, disponíveis 24 horas por dia. Serão mais de 3 mil colaboradores e 400 
veículos de inspeção, resgate e guinchos à disposição do usuário. A estimativa é de que 4 
milhões de veículos circulem pelas rodovias administradas pelo Grupo CCR no período do 
feriado. 

Os horários de pico na saída para o feriado prolongado devem se concentrar entre a tarde e 
início da noite de sexta-feira (11), manhã e tarde de sábado (12). Na volta para casa, o 
tráfego deve ser mais intenso no período da tarde e noite de terça-feira (15). Caso seja 
necessário, as concessionárias acionarão a operação "papa-fila", para agilizar a cobrança 
nas praças de pedágio. 

 

 

Previsão de tráfego 

Para o sistema Anhanguera Bandeirantes, no interior de São Paulo, a CCR AutoBAn espera 
a circulação de aproximadamente 830 mil veículos, entre a saída e chegada à Capital.  No 
trecho Oeste do Rodoanel, a previsão é que 1 milhão de veículos circulem durante o feriado, 
segundo a CCR RodoAnel. 

Também em São Paulo, a CCR ViaOeste estima em 605 mil o número de veículos que irão 
passar pelo Sistema Castello-Raposo. Na CCR SPVias, o fluxo pode chegar a 511 mil 
veículos nas rodovias Castello Branco, Raposo Tavares, João Mellão, Antonio Romano 
Schincariol, Francisco da Silva Ponte e Francisco Alves Negrão. 

A Rodovia Presidente Dutra, no eixo Rio-São Paulo, deve receber 478 mil carros durante o 
feriado prolongado, segundo a concessionária CCR NovaDutra. Na região dos Lagos, a 
previsão da CCR ViaLagos, é que 125 mil carros trafeguem pela RJ-124. 

No Paraná, a CCR RodoNorte estima que 340 mil veículos circulem pelos três principais 
trechos de sua malha viária, entre as cidades de Apucarana, Ponta Grossa, Jaguariaíva e 
Curitiba. No Mato Grosso do Sul, 222 mil veículos são esperados na BR-163/MS, de acordo 
com a CCR MSVia. 

 



 
 
 
 
 

 

Ações para garantir maior fluidez 

Haverá restrições para o tráfego de caminhões. A CCR AutoBAn informa que os caminhões 
que se destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via 
Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a 
rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição 
do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária 
(PMRv). 

Já na CCR ViaOeste, no domingo (13) e na terça-feira (15) o tráfego de caminhões estará 
proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14 horas e 1 hora, seguindo 
a portaria SUP/DER-084-22/12/2010. 

No trecho da CCR SPVias, o tráfego de cargas especiais estará restrito das 14 às 23h59 de 
sexta-feira (11) e das 0 hora de segunda-feira (14), até as 23h59 de terça-feira (15). 

Na BR-163/MS, a CCR MSVia informa que será suspensa a circulação de cargas especiais 
na sexta-feira (11), das 16 às 23h59, sábado (12), das 6 às 12 horas e terça-feira (15), das 
16 às 23h59. 

 

Obras 

No Mato Grosso do Sul, a CCR MSVia reforça o alerta sobre a interdição da rodovia em 
Itaquiraí, na altura do km 93, devido ao desmoronamento de talude. As equipes de 
engenharia da concessionária atuam no trabalho de recuperação do trecho. 

As demais obras com interrupção do tráfego serão suspensas na BR-163/MS na sexta-feira 
(11), do meio dia às 0 hora, no sábado (12), da meia noite às 14 horas e na terça-feira, das 
12 às 0 hora. As exceções ficam por conta de intervenções no pavimento nos seguintes 
locais:  km 774(Pedro Gomes/Coxim), km 541 (Bandeirantes), km 414 (Sidrolândia/Nova 
Alvorada do Sul) e entre os kms 63 e 60 (Eldorado). 

 

Trecho paulista da Via Dutra 

A Concessionária informa os trechos com obras 24 horas e restrição de tráfego. Nestes 
locais, o motorista deve reduzir a velocidade e respeitar a sinalização. 

 

Trecho paulista 

Km 35,7 – Cachoeira Paulista – pista sentido São Paulo – Obras de modernização da ponte 
sobre o córrego Sapê – Faixas da esquerda e da direita interditadas. Tráfego da rodovia flui 
por desvio no acostamento. 

 

Trecho fluminense  

Km 238,7 – Piraí – pista sentido São Paulo - Obras de modernização da ponte sobre o 
córrego Botafogo - Tráfego da rodovia flui pela faixa da direita. Os serviços são realizados 
na faixa da esquerda. 



 
 
 
 
 

 

 

Km 272,8 – Barra Mansa – pista sentido São Paulo – Obras de modernização do viaduto 
Cotiara - Tráfego da rodovia flui em bifurcação, pela faixa da esquerda e pelo acostamento. 
Os serviços são realizados na faixa da direita. 

 

Os usuários da via Dutra contam com informações sobre condições da estrada por meio da 
CCRFM 107,5, a cada três minutos. 

 

Campanhas educativas 

As concessionárias do Grupo CCR irão aproveitar o período de feriado prolongado nas 
estradas para promover as campanhas educativas com os usuários. 

A CCR AutoBAn e a CCR SPVias irão promover, em parceria com a Artesp, a distribuição de 
panfletos da campanha “Farmacêuticos Contra a Dengue, Zica e Chikungunya”. O material 
traz informações de como se prevenir contra as doenças, aconselhando, inclusive sobre 
utilização de repelentes contra o Aedes aegypti. Uma das informações contida no material é 
que não há tratamento específico para as doenças transmitidas pelo mosquito, apenas 
medicamentos para aliviar os sintomas. E ressalta que a utilização de remédios com Ácido 
Acetilsalicílico (AAS), substância facilmente adquirida em farmácias e drogarias, pode 
causar hemorragia e levar à morte quando utilizado por quem está com uma dessas três 
doenças. Reforça também que plantas que contenham ácido salicílico não devem ser 
utilizados pelo mesmo motivo. 

A CCR RodoNorte irá promover a campanha Novembro Azul, alertando sobre a importância 
da prevenção do câncer de próstata. 

 

Conforto ao usuário 

A CCR ViaOeste disponibilizará Pontos Móveis de Ajuda ao Usuário (Casa do Usuário 
Móvel), uma casa móvel com banheiros. O espaço será montado no km 41 – sentido interior, 
da rodovia Castello Branco, na sexta-feira (11) e sábado (12), com funcionamento 24 horas. 
No retorno do feriado o ponto móvel será montado na terça-feira (15) no km 39 do sentido 
capital da rodovia. 

 

Aplicativo CCR Rodovias 

O Grupo CCR oferece o aplicativo de celular, o CCR Rodovias, disponível, gratuitamente, 
nos formatos Android e iOS. A ferramenta oferece serviços e informações, tais como: 
condições das estradas, obras, localização e tarifas de pedágio, condições climáticas, dentre 
outras.  

Uma das facilidades do APP é o botão SOS Usuário, que permite a um clique acionar a 
concessionária para atendimento 24 horas. Para saber mais acesse www.grupoccr.com.br 
ou siga-nos no Facebook: Grupo CCR.  

 

http://www.grupoccr.com.br/


 
 
 
 
 

 

Sobre o Grupo CCR: 
Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da 
América Latina. Controla, atualmente, 3.265 quilômetros de rodovias sob a gestão das 
concessionárias CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), 
CCR ViaOeste (SP), CCR RodoAnel (SP), Renovias (SP), CCR SPVias (SP) e CCR MSVia (MS). Também faz 
parte do controle acionário da concessionária ViaRio, responsável pela construção e operação do 
Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de Janeiro. O Grupo CCR atua ainda em negócios correlatos, 
tendo participação de 34,25% na STP, que opera o serviço de cobrança automática de pedágios e 
estacionamentos. O Grupo CCR também atua no setor de transmissão de dados de alta capacidade 
por meio da Samm, empresa prestadora de serviços de comunicação multimídia e conectividade IP 
com mais de 4.700 quilômetros de fibra óptica subterrânea e aérea. Além disso, o Grupo CCR está 
presente no segmento de transporte de passageiros por meio das concessionárias ViaQuatro, CCR 
Barcas e CCR Metrô Bahia, responsáveis, respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela de 
metrô de São Paulo, pelo transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro e pelo sistema 
metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, além de ter participação na concessão do VLT Carioca 
(Veículo Leve sobre Trilhos), que interligará a região portuária e o centro do Rio de Janeiro. O grupo 
ingressou, em 2012, no setor aeroportuário, com a aquisição de participação acionária nas 
concessionárias dos aeroportos internacionais de Quito (Equador), San José (Costa Rica) e Curaçao. 
No Brasil, possui a concessionária BH Airport, responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de 
Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em 2015, adquiriu a TAS (Total Airport Services), empresa norte-
americana prestadora de serviços aeroportuários. Comprometida com o desenvolvimento 
sustentável, a CCR assinou o Pacto Global da ONU e, em 2016, faz parte da carteira teórica do ISE 
(Índice de Sustentabilidade Empresarial), da BM&FBovespa, pelo quinto ano consecutivo. Emprega, 
atualmente, cerca de 11 mil colaboradores. 

 

Assessoria de imprensa - CCR: 

 

Entrelinhas Comunicação – (11) 3066-7700 

Alessandro Soares – alessandro@entrelinhas.net - (11) 99964-0335 

Mauro Albano – mauro.albano@entrelinhas.net - (11) 97493-8201 

Ricardo Schwarz – ricardo.schwarz@entrelinhas.net - (11) 94227-6370 

Agnaldo Brito – agnaldo.brito@entrelinhas.net - (11) 97340-1405 
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