
 
 
 

 

 
 
 

Grupo CCR cria serviço para higienização de 
cabine e troca de lâmpadas dos caminhões 

 
 

Companhia amplia o Plano de Apoio ao Caminhoneiro e busca dar condições para a 
manutenção dos serviços essenciais em várias rodovias administradas pela companhia 

 
O Grupo CCR está criando um conjunto de serviços que vão ampliar o apoio aos 
caminhoneiros que cruzam as rodovias administradas pela companhia. Além da 
distribuição de kits para higienização, que já está ocorrendo em vários pontos das 
rodovias da CCR, as concessionárias do Grupo vão oferecer também serviços de 
desinfecção da cabine e a troca de lâmpadas para melhorar a segurança do profissional 
nas estradas. 
 
Uma parceria que acaba de ser fechada com o Serviço Social do Transporte e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), organização que integra o 
chamado Sistema S, vai permitir novos espaços para a distribuição de kits de alimentação 
e de higiene para os profissionais do volante em várias regiões do país. Essa medida 
amplia o esforço feito neste momento pelas concessionárias do Grupo que já estão 
distribuindo vale-refeição e kits alimentação em vários pontos no país. 
 
Todas essas medidas fazem parte do Plano de Apoio ao Caminhoneiro, uma iniciativa 
criada pelo Grupo CCR para melhorar as condições de trabalho dos profissionais neste 
momento em que cidades enfrentam restrições de mobilidade. Considerado serviço 
essencial, a atividade de transporte é fundamental neste momento para garantia do 
abastecimento das populações sob quarentena. 
 
O trabalho de desinfecção das cabines é uma medida que irá ampliar a segurança do 
profissional do volante e reduzir assim o risco de contaminação de patógenos, o que inclui 
o novo coronavírus. Uma vez no posto de atendimento, o trabalho de desinfecção será 
feito em até 5 minutos pela equipe da concessionária e inclui a limpeza de maçaneta das 
portas, forro das portas, volante, banco do motorista e passageiro. 
 
As concessionárias do Grupo CCR também disponibilizarão equipes para uma checagem 
das condições de funcionamento das luzes de sinalização do veículo. As lâmpadas sem 
funcionamento poderão ser trocadas nesses locais. 
 
Os caminhoneiros poderão acessar esses serviços nos seguintes pontos das rodovias 
administradas pelo Grupo CCR: 
 

o CCR RodoNorte: São Luiz do Purunã (Balança Purunã - BR 277/km 137) e Mauá 
da Serra (Balança Mauá da Serra - BR 376/km 297);   



 
 
 

 

 
 
 

 
o CCR NovaDutra: São José dos Campos (Base Operacional – BR-116/km 156), 

Pindamonhangaba (Base Operacional – BR-116/km 98), Roseira (Posto de 
Serviço/Estrada para a Saúde – BR-116/km 82), Lavrinhas (Base Operacional – BR-
116/km 18), Volta Redonda (Base Operacional – BR-116/km 258) e Japeri (Base 
Operacional – BR-116/km 258); 
 

o CCR MSVia: Campo Grande (Posto Kátia Locatelli BR-163/MS/ km 462) e Dourados 
(Base operacional – BR 163/MS/km 266); 
 

o CCR ViaSul: Porto Alegre (Posto Rota 80 - BR-290/km 80), Osório (base operacional 
junto ao Posto Buffon - BR-101/km 84),  Paverama (base operacional junto ao Posto 
Rosinha - BR-386/km 374) e Fontoura Xavier (base operacional junto ao Posto 
RHRiss - BR-386/km 268) 

  
 
 


