
 
 
 
 
 

 

Rodovias administradas pelo Grupo CCR têm operação especial 
durante o fim de ano 

 

Concessionárias preparam ações visando segurança e conforto aos usuários durante o período 

das festas de Natal e Ano Novo 
 

São Paulo, 21 de novembro de 2016 – As festas de fim de ano devem movimentar as 

rodovias administradas pelo Grupo CCR. Em virtude do tráfego mais intenso, as equipes de 

atendimento serão reforçadas desde 22 de dezembro até 2 de janeiro.  

 

A estimativa é de que mais 7 milhões de veículos trafeguem pelas rodovias das 

concessionárias CCR NovaDutra, CCR ViaLagos, CCR RodoNorte, CR AutoBAn, CCR 

ViaOeste, CCR RodoAnel, CCR SPVias e CCR MSVia, que prepararam operações 

especiais visando segurança e conforto dos usuários. 

 

Para o Natal, os períodos de maior movimento devem se concentrar a partir da tarde de 

quinta-feira (22) até a manhã de segunda-feira (26). 

 

No Ano Novo, o tráfego deve ser mais intenso a partir da tarde de quinta-feira (29) até o 

período da manhã de segunda-feira (2). 

 

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. 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 680 mil veículos no Natal entre 22 e 25 de dezembro e 

590 mil veículos no Ano Novo, de 29 de dezembro a 1º de janeiro, entre a saída e chegada à 

Capital.   



 
 
 
 
 

 

No trecho Oeste do Rodoanel, durante a Operação Natal, entre os dias 23 e 26 de 

dezembro, a previsão é de 852 mil veículos. Na Operação Ano Novo, entre 30 de dezembro 

e 2 de janeiro, a previsão é de 694 mil veículos.  

 

Também em São Paulo, a CCR ViaOeste estima que durante a Operação Natal, entre os 

dias 23 e 26 de dezembro, 523 mil veículos trafeguem pelo Sistema Castello-Raposo. Na 

Operação Ano Novo, entre 30 de dezembro e 2 de janeiro, a previsão é de 474 mil veículos.  

 

Na CCR SPVias, o fluxo pode chegar a 522 mil veículos entre 23 e 26 de dezembro e 497 

mil veículos de 30 de dezembro a 2 de janeiro nas rodovias Castello Branco, Raposo 

Tavares, João Mellão, Antonio Romano Schincariol, Francisco da Silva Ponte e Francisco 

Alves Negrão. 

 

Na Rodovia Presidente Dutra, a expectativa da CCR NovaDutra é que 285 mil veículos 

saiam da capital paulista para o feriado de Natal, entre sexta-feira (23/12) e sábado (24/12), 

e 230 mil veículos para o Réveillon, entre sexta (30/12) e sábado (31/12). A previsão de 

saída da capital fluminense é de 189 mil veículos para o feriado do Natal, entre sexta-feira 

(23/12) e sábado (24/12), e de 158 mil veículos para o Réveillon, entre a sexta-feira (30/12) 

e sábado (31/12). Os usuários da via Dutra contam com informações sobre condições da 

estrada por meio da CCRFM 107,5, a cada três minutos.  

 

Na região dos Lagos, no Natal, a concessionária estima a passagem de 159 mil veículos 

pela rodovia, a partir de quinta-feira (22/12) até terça-feira (27/12). Para o Ano Novo, a 

previsão é de tráfego bem mais intenso, com 221 mil veículos, entre os dias 28/12 e 02/01, 

sendo a sexta-feira e o sábado (30 e 31/12) os dias mais na RJ-124. 

 

No Paraná, a CCR RodoNorte estima que 559 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, 785 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, nos 

domingos, 25 de dezembro e 1 de janeiro, das 14 às 22 horas 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, nos dias 25 e 31 de dezembro, 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 12 horas à 0 

hora dos dias 23 e 30 de dezembro e das 0h01 às 23h59 dos dias 25 de dezembro e 1 de 

janeiro 

 

Na BR-163/MS, a CCR MSVia informa que será suspensa a circulação de cargas especiais 

durante o período de final de ano nos seguintes dias e horários: 24/12– (sábado), das 14h às 

22h0 e 31/12 – sábado, das 14h às 22h. 

 

Obras 

No Mato Grosso do Sul, a CCR MSVia informa que serão suspensas as execuções de obras 

com interrupção do tráfego nos seguintes dias e horários: 23/12 – (sexta-feira) das 00h00 às 

23h59; 26/12 – (segunda-feira) das 00h00 às 14h00; 30/12 – (sexta-feira) das 00h00 às 

23h59 e 02/01 – (segunda-feira) das 00h00 às 23h59. 

 

Os motoristas que circularem no sudoeste do Estado, pelo trecho da CCR SPVias devem 

ficar atento aos pontos de interdição e obras: 

 

Pontos de interdição 



 
 
 
 
 

 

AVARÉ 

SP 255 – Rodovia João Mellão | km 255,7 

A passagem inferior localizada no km 255+780, que fica próxima à Avenida Carlos Ramires 

e que interliga a Estrada Avaré-Iaras à Avenida Duque de Caxias, está interditada. A 

previsão de liberação é de 6 meses. 

 

Nesse período, os motoristas que trafegarem pelos bairros Jardim Santa Mônica, Chácara 

Tinoco, Jardim Residencial e moradores do conjunto habitacional Duilio Gambini e 

desejarem acessar à SP 255 e os Bairros Jardim Europa I e II, deverão utilizar a rotatória do 

km 255+400 (próximo à Mercedes), com acesso através da Avenida Geovanne Begnozi. 

 

SP 255 – Rodovia João Mellão | km 259,1 

A CCR SPVias interditou o dispositivo de retorno localizado no km 259+160. Nesse local, 

está preservada a passagem de pedestres. 

Já os motoristas que desejarem utilizar esse dispositivo para trafegar do bairro Jardim 

Paineiras para o bairro São Judas, deverão realizar essa travessia pelo trevo localizado no 

km 258+900, em frente ao Posto Bizungão.  

 

Desvios 

AVARÉ 

SP 255 – Rodovia João Mellão | km 254 ao km 256 

Para execução das obras de duplicação da Rodovia João Mellão (SP 255), em Avaré, a 

CCR SPVias realizará um desvio do tráfego da rodovia para as marginais a partir do dia 20 

de dezembro. 

O tráfego do sentido Itaí (pista sul), será desviado para marginal no km 254 (início do trecho 

urbano) e voltará à rodovia no km 255 (próximo ao motel Chamego); 

Já o tráfego do sentido São Paulo (pista norte), será desviado para a marginal no km 256 

(antiga Rotatória Ford) e voltará à rodovia no km 255 (rotatória próximo ao Pinheirão). 

 

Nesse período, os motoristas que trafegarem pelos bairros Jardim Santa Mônica, Chácara 

Tinoco, Jardim Residencial e moradores do conjunto habitacional Duilio Gambini irão 



 
 
 
 
 

 

acessar a rodovia SP 255 através da marginal sul, que conduzirá o tráfego até o km 255 

(próximo ao motel Chamego). Informamos também, que a rotatória localizada entre as ruas 

Milão e Viena, no km 255, terá seu sentido invertido, visto que o desvio de tráfego pela 

marginal norte irá passar por essa rotatória. 

 

No Paraná, a CCR RodoNorte segue com intervenções de troca do asfalto até quinta-feira 

(22): é o caso dos trabalhos em andamento nas regiões de Tibagi (kms 447 ao 442) e 

Ortigueira (km 325), na Rodovia do Café. Por outro lado, as obras de duplicação da BR 376 

e da PR 151, que não tem interferência direta no tráfego, seguirão normalmente durante 

este período. 

 

Campanhas educativas 

As concessionárias do Grupo CCR irão aproveitar o período das festas de fim de ano nas 

estradas para promover as campanhas educativas com os usuários. 

 

A CCR AutoBAn realiza, entre os dias 21 e 25 de dezembro, a campanha “Natal Seguro”, 

com o objetivo de orientar os usuários sobre os riscos de acidentes ao entregar donativos 

para crianças e adolescentes que ficam às margens das rodovias durante esta época do 

ano.  

 

Entre os dias 28 e 31 de dezembro, a concessionária irá distribuir adesivos que lembram o 

usuário sobre a necessidade de utilizar o farol baixo durante o dia nas rodovias. 

 

A CCR SPVias irá distribuir, em parceria com a Artesp, gibis da “Turma da Mônica” e 

panfletos da campanha Viagem Segura – Operação Férias. 

 

Na Rodovia Presidente Dutra, a CCR NovaDutra realiza campanhas educativas direcionadas 

aos motoristas que vão pegar a estrada com a família e também às comunidades 

localizadas nas proximidades da rodovia. Nas praças de pedágio, serão distribuídos 70 mil 

folhetos com dicas para viajar com segurança. Já comerciantes e moradores do entorno da 

via Dutra receberão, por meio das equipes do SOS Usuário, folhetos com orientações sobre 



 
 
 
 
 

 

os riscos de empinar pipas às margens da rodovia – prática comum entre crianças e jovens 

no período de férias escolares. 

 

As informações das campanhas também serão reforçadas na programação da CCRFM 

107,5 e faixas instaladas ao longo da rodovia vão alertar os usuários sobre os perigos da 

combinação álcool x direção, sobre o respeito aos limites de velocidade e sobre o uso do 

acostamento e do cinto de segurança no banco traseiro. 

 

 

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, nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro, das 0 às 23h59. Na volta 

para casa o ponto móvel será montado nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, no km 39 do 

sentido capital da rodovia, das 15 às 23 horas. 

 

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.  

 

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 

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


 
 
 
 
 

 

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 

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