
 
 
 

 

 
 
 

CCR distribui diariamente 10 mil kits de higienização 
para caminhoneiros em rodovias 

Iniciativa tem o objetivo de colaborar com a proteção e reduzir riscos de contágio pelo 
novo coronavírus entre os condutores 

 

Como mais uma medida do seu Plano de Apoio ao Caminhoneiro, o Grupo CCR iniciou, no 
início dessa semana, em algumas concessionárias, a distribuição diária de 10 mil kits com 
itens de higiene pessoal para caminhoneiros que cruzam as rodovias administradas pela 
companhia em várias regiões do país. Os estojos contêm um frasco de álcool 70% e 
sabonete. Junto com o material, o caminhoneiro receberá também um panfleto com 
orientações simples sobre como se prevenir para evitar qualquer tipo de contaminação na 
estrada, seguindo as orientações de higiene do Ministério da Saúde. A perspectiva é que 
até o fim da semana, todas as concessionárias do Grupo já estejam com os kits disponíveis. 

A iniciativa, realizada em parceria com a Trizy – plataforma logística de relacionamento 
entre motoristas e empresas –, tem o objetivo de auxiliar os caminhoneiros e condutores 
que trabalham nos serviços essenciais a se protegerem durante as longas jornadas, onde 
há poucos recursos disponíveis para que estejam seguros dos riscos de contaminação. 

A medida integra o rol de ações lançadas nos últimos dias pelas concessionárias do CCR 
para a prevenção da doença entre clientes e colaboradores nas várias rodovias 
administradas pela companhia em todo o país. A distribuição ocorrerá em postos de 
serviços, em postos gerais de fiscalização (PGF), em bases do Sistema de Atendimento ao 
Usuário (SAU) e nas unidades do programa Estrada para a Saúde. Confira os locais em 
que a ação ocorrerá:  

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 AutoBAn: Rodovia dos Bandeirantes (PGF - km 40 e Estrada para a Saúde – 

Km 56) e Rodovia Anhanguera (PGF - Km 37); 
 

o CCR SPVias: Pardinho (Posto de Serviço RodoStop – SP-280/Km 193), Avaré 
(Posto de Serviço Bizungão – SP-280/Km 247), Alambari (Posto de Serviço Cerrado 
– SP-270/km 140 e PGF SP-270/km 137,7), Taquarivaí (Posto de Serviço Mercosul 
– SP-258/km 264), 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); 

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

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 206); 
 

o CCR MSVia: Naviraí (Base SAU – BR-163/MS/km 128); Rio Brilhante (Base SAU – 
BR-163/MS/km 331), Campo Grande (Base SAU – BR-163/MS/km 478), São Gabriel 
do Oeste (Base SAU – BR-163/MS/km 629), e Pedro Gomes (Base SAU - BR-
163/MS/ km 778); 
 

o CCR RodoNorte: São Luiz do Purunã (PGF/ Estrada para a Saúde – BR-277/PR 
km137) e Mauá da Serra (PGF – BR-376/PR – km 296+900); 

 
o CCR ViaSul: Dom Pedro Alcântara (SAU/Estrada para a Saúde – BR-101/RS km 

15), Gravataí (SAU/Estrada para a Saúde – BR-290/RS km 77), Lajeado 
(SAU/Estrada para a Saúde – BR-386/RS km 347) e Nova Santa Rita (SAU/Estrada 
para a Saúde BR-386/RS km 432); 

 

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.    
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