CCR e Santa Helena se unem em apoio aos
caminhoneiros
Empresas distribuirão mais de 30 mil produtos para os profissionais

Em mais uma ação de apoio aos caminhoneiros, o Grupo CCR, em iniciativa conjunta com
a Santa Helena, distribui mais de 30 mil itens, entre doces, biscoitos e salgados feitos com
amendoim, em kits para os profissionais do volante, uma contribuição para que continuem
trabalhando para manter o abastecimento do país.
A ação compõe o Plano de Apoio ao Caminhoneiro, movimento global da CCR, que já foi
responsável por mais de 230 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.
A distribuição dos materiais ocorre nos seguintes locais:
•

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);

•

CCR Rodoanel: Osasco (PGF/ KM 16);

•

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

•

CCR SPVias: Avaré (Pedágio Avaré – SP-255 km 240,3);

•

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);

•

CCR NovaDutra: Guararema (Balança de Guararema – BR-116/km 179/ Sentido
São Paulo), Queluz (Balança de Queluz – BR-116/km 0/ Sentido RJ), Posto Arco Íris
(Estrada para a Saúde – BR-116/km 82/ Sentido Rio de Janeiro), Resende (Balança
de Resende – BR-116/km 301/ Sentido São Paulo);

•

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);

•

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);

•

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 - BR163/MS/ km 778);

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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