
 
 
 

 

 
 
 

CCR se une a Mobil e Trizy no combate ao coronavírus 

Empresas fazem ação conjunta para a distribuição de kits de alimentação para 
caminhoneiros 

 

São Paulo, 20 de abril de 2020 - Para garantir que os caminhoneiros possam se manter 
devidamente preparados em sua atividade de trabalho, o Grupo CCR, em parceria com a 
Trizy e a Mobil, distribuem 10 mil kits de alimentação em rodovias paulistas sob gestão da 
companhia. As caixas, que contêm suco de frutas, biscoitos doces e salgados, amendoim 
e bolo, além de um adesivo com recomendações, estarão à disposição dos motoristas a 
partir quarta-feira, 22, em pontos específicos das rodovias.  

A ação é mais uma peça do Plano de Apoio ao Caminhoneiro, iniciativa global da CCR, que 
já foi responsável por mais de 120 mil atendimentos nas rodovias sob gestão da companhia 
em todo o país. Esses procedimentos incluem a oferta de vales-refeições, kits de 
alimentação e higiene, auxílio médico, vales-banhos, desinfecção de cabines e verificação 
de lâmpadas de caminhões.   

Os kits de alimentação em parceria com a Trizy e Mobil Delvac estão sendo distribuídos 
nos seguintes locais:  

o CCR ViaOeste: São Roque (Estrada para a Saúde – SP-280/km 57), Santana de 
Parnaíba (PGF – SP-280/km 41) e Alumínio (PGF – SP-270/km 73);  
 

o CCR Rodoanel: Osasco (PGF/ KM 16);  
 

o CCR AutoBAn: Rodovia dos Bandeirantes (PGF - km 40 e Estrada para a Saúde – 
Km 56) e Rodovia Anhanguera (PGF - Km 37); 
 

o CCR SPVias: Alambari (PGF SP-270/km 137,7), Tatuí (PGF – SP-280/km 134,7) e 
Itapetininga (PGF – SP-127/km 172,6) 
 

o Renovias: Mogi Mirim (Área de descanso – SP-340/km 151 e Posto RVM/ GoodStop 
– SP-340/km 160) Santo Antônio de Posse (Posto Rota 340 – SP-340/km 141+800 
e Rincão dos Pampas - SP-340/km 144+100); 

 
 

Sobre o Grupo CCR: Fundada em 1999, a CCR é um das cinco maiores companhias de gestão de 

mobilidade da América Latina, atuando em concessões de infraestrutura em cinco países e também em 

diversas capitais brasileiras. Responsável pela governança e manutenção de 3.955 quilômetros de rodovias 

em seis estados, o Grupo CCR também administra aeroportos no Brasil e no exterior, além de serviços de 



 
 
 

 

 
 
 

transporte de passageiros em metrô, VLT e barcas, transportando mais de 1,7 milhão de passageiros ao 

dia.    

Assessoria de imprensa – Grupo CCR: 

LLORENTE ﹠ CUENCA – Tel.: (11) 3054-3300 

Anderson Estevan – aestevan@llorenteycuenca.com – Tel.: (11) 3054-3322 


