
 
 
 

 

Rodovias do Grupo CCR se preparam para o feriado de 25 de janeiro 
 

CCR AutoBAn, CCR SPVias, CCR ViaOeste e CCR NovaDutra terão esquemas especiais 
para o aniversário da capital paulista 

 
 
As rodovias administradas por concessionárias do Grupo CCR terão esquemas especiais 
para o feriado de 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo, quando muitos veículos 
sairão da capital paulista rumo ao interior e ao litoral.  
 
CCR ViaOeste, CCR AutoBAn, CCR SPVias e CCR Nova Dutra devem registrar, juntas, a 
circulação de cerca de 1,7 milhão de veículos, e todas adotarão medidas para garantir a 
fluidez do tráfego e a segurança dos usuários no primeiro feriado de 2013. 
 
Durante o feriado, o serviço SOS Usuário do Grupo CCR será intensificado e estará à 
disposição para atendimento aos motoristas com mais de 230 viaturas, entre guinchos leves 
e pesados, veículos de inspeção de tráfego, ambulâncias, caminhões-pipa e para apreensão 
de animais, auto-guindaste e veículos de apoio.  
 
Na CCR AutoBAn, concessionária que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes, a 
estimativa é de que cerca de 670 mil veículos, entre saída e chegada à capital, circulem 
pelas rodovias no feriado. A operação deste feriado prolongado compreende quatro dias, 
entre zero hora de quinta-feira, dia 24, e meia-noite de domingo, dia 27 de janeiro. Os 
horários de pico do tráfego serão no dia 24, quinta-feira, das 17 às 20 horas; dia 25, sexta-
feira, das 9 às 13 horas, e dia 27, domingo, das 16 às 22 horas. 
 
Além disso, a CCR AutoBAn terá uma restrição ao tráfego de caminhões com destino à 
capital na Rodovia dos Bandeirantes na sexta-feira, dia 25, e no domingo, dia 27, no horário 
das 14h às 22h. 
 
Já a CCR SPVias espera que 239,5 mil veículos passem pelos cinco trechos administrados 
pela maior concessionária de rodovias do Estado, sendo o maior volume esperado para a 
rodovia Castello Branco (145,3 mil veículos).  
 
Na CCR ViaOeste – concessionária que administra o sistema Castello-Raposo – cerca de 
450 mil veículos devem circular pelos dois sentidos entre os dias 24 e 27 de janeiro. As 
praças de pedágio vão atender com capacidade plena nas cabines de arrecadação. Caso 
seja necessário, a CCR ViaOeste acionará a operação "papa-fila". Durante o feriado 
prolongado, toda a frota de veículos da concessionária será acionada para inspecionar o 
tráfego e prestar socorro médico e mecânico. 
 
Além disso, a equipe da Polícia Militar Rodoviária realizará blitz nas  rodovias Castello 
Branco, Raposo Tavares e trecho oeste do Rodoanel. Além disso, haverá reforço da 
comunicação ao longo do trecho rodoviário com mensagens em painéis informando sobre as 
ações de fiscalização do Policiamento Rodoviário, sobretudo quanto ao uso do álcool 
associada ao volante, bem como a atenção aos limites de velocidade. 
 



 
 
 

 

A CCR ViaOeste realizará ainda ações de distribuição de folhetos em postos de serviço e 
praças de pedágio, alertando para o uso do cinto de segurança, utilização dos dispositivos 
de travessia segura para os pedestres e o uso correto do acostamento. Além disso, as obras 
em execução no Sistema que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou 
interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico estabelecidos para que os 
usuários possam trafegar com capacidade plena da rodovia. 
 
NA CCR NovaDutra, o feriado que comemora o aniversário da cidade de São Paulo deve 
fazer com que cerca de 304 mil veículos deixem a Capital em direção ao Litoral e ao Interior 
pela Rodovia Presidente Dutra. De acordo com a concessionária, o maior movimento deve 
acontecer entre a zero hora desta quinta-feira (24) e a meia-noite de sexta-feira (25).  
 
Além disso, para aumentar a fluidez de tráfego na rodovia no retorno do feriado, a CCR 
NovaDutra programou a implantação de pista reversível na chegada à Capital. Na tarde do 
dia 27 de janeiro, entre o km 214 e km 223, a pista expressa no sentido Rio de Janeiro, na 
região de Guarulhos, deverá ter o fluxo de tráfego invertido para o sentido São Paulo.  
 
Dicas importantes 
 
O Grupo CCR recomenda que o motorista, antes de viajar, verifique as condições gerais do 
veículo: lanternas e faróis, calibragem dos pneus, filtro de ar e os níveis de água e óleo do 
motor. Essas medidas simples aumentam a segurança e o conforto da viagem. Bebida 
alcoólica e direção, nem pensar. É importante obedecer à sinalização e aos limites de 
velocidade da rodovia, evitando acidentes. 
 
Condições de tráfego 
 
Para dar maior agilidade à transmissão de informações à imprensa e aos usuários, as 
concessionárias do Grupo CCR disponibilizam em seus sites, em tempo real e 
ininterruptamente, as condições de tráfego de suas rodovias. Veja abaixo os sites das 
concessionárias e as estimativas de tráfego em cada uma delas. 
 

Concessionária Expectativa de tráfego Site 
CCR NovaDutra 304 mil www.grupoccr.com.br/novadutra 
CCR AutoBAn 670 mil www.grupoccr.com.br/autoban 
CCR ViaOeste 450 mil www.grupoccr.com.br/viaoeste 
CCR SPVias 239,5 mil www.grupoccr.com.br/spvias 

 
 

Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é um dos maiores grupos de concessão de 
infraestrutura da América Latina. Controla 2.437 quilômetros de rodovias sob a gestão das 
concessionárias CCR Ponte (RJ), CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR 
RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel (SP), CCR 
SPVias (SP) e Renovias (SP). Também faz parte do controle acionário da concessionária 
Transolímpica, que irá construir e operar o Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de 
Janeiro. O Grupo CCR atua ainda em negócios correlatos, tendo participação de 38,25% na 
STP, que opera o serviço de cobrança automática de pedágios e estacionamentos, e de 
45% no capital social da Controlar, concessionária que realiza o programa de inspeção 



 
 
 

 

veicular da cidade de São Paulo. Além disso, o Grupo CCR está presente no segmento de 
transporte de passageiros por meio das concessionárias ViaQuatro e CCR Barcas, 
responsáveis, respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo e 
pelo transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro. Ingressou, em 2012, no setor 
aeroportuário com a aquisição de participação acionária nas concessionárias dos aeroportos 
internacionais de Quito, San Jose e Curaçao. Comprometida com o desenvolvimento 
sustentável, a CCR assinou o Pacto Global da ONU e faz parte da carteira teórica do ISE – 
Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa. Emprega, atualmente, cerca de 
10 mil colaboradores e está listada no ranking das 100 melhores empresas para Trabalhar. 
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