
 
 
 

 

Festas de final de ano movimentarão rodovias administradas 
pelo Grupo CCR 

 
Medidas adotadas nos feriados de Natal e Ano Novo melhorarão a fluidez do tráfego, 

garantindo a segurança dos usuários 
 
 

As concessionárias do Grupo CCR devem receber mais de 6 milhões de veículos no período 
das festas de final de ano, e terão planejamentos especiais. As medidas, que serão 
adotadas a partir de sexta-feira, 21 de dezembro, têm como objetivo garantir a fluidez do 
tráfego e a segurança dos usuários, que saem das suas cidades para as celebrações. 
 
O planejamento especial ocorrerá em todos os trechos administrados por CCR AutoBAn, 
CCR ViaOeste, CCR RodoAnel, CCR SPVias, CCR NovaDutra, CCR RodoNorte, CCR 
Ponte e CCR ViaLagos.  
 
A CCR AutoBAn prevê que 1,5 milhão de veículos passem pelo sistema Anhanguera-
Bandeirantes na temporada de final de ano. Todas as obras realizadas neste trecho serão 
suspensa na chegada e na saída dos feriados, como meio de manter a fluidez. 
 
Além disso, nos dias 22, 23 e 24 de dezembro, a CCR AutoBAn realizará a operação “Natal 
Seguro” no trecho entre os km 11 e 47 da Via Anhanguera, entre São Paulo e Jundiaí. Nesta 
época do ano, centenas de crianças e adolescentes costumam ficar às margens da rodovia 
aguardando presentes e donativos entregues por motoristas que param no acostamento, e 
até mesmo nas pistas da rodovia. Para alertar sobre os riscos de acidentes a que ficam 
expostos usuários e pedestres durante estas doações, equipes da concessionária e da 
Polícia Militar Rodoviária irão percorrer várias vezes o trecho de São Paulo a Jundiaí. 
 
Já a CCR NovaDutra fará uma operação de monitoramento por mais de cem viaturas e 500 
profissionais, entre agentes de atendimento, médicos e enfermeiros e equipes de 
emergência, que estarão 24 horas por dia à disposição dos usuários, em regime de 
revezamento, distribuídos em 11 Bases Operacionais ao longo da via Dutra. Ao longo de 
todo o feriado a CCR NovaDutra colocará à disposição dos usuários equipes extras do SOS 
Usuário em pontos estratégicos da rodovia a fim de agilizar o atendimento nos dias com 
previsão de maior volume de tráfego, na saída e no retorno do feriado.  
 
E na saída para o feriado de Ano Novo, a CCR NovaDutra implantará em Taubaté (SP) um 
posto especial de atendimento com água, área para descanso e banheiros químicos que 
estará operando especialmente para atender às famílias que ingressam na rodovia no 
sentido do Rio e da Rodovia Oswaldo Cruz, que liga o Vale do Paraíba à Ubatuba, no Litoral 
Norte. 
 
A CCR SPVias, maior concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo, fará a operação 
“Papa Filas” nos pedágios, e toda a frota de veículos do SOS Usuário estará a disposição de 
quem passar pelo local.  
 
Já a CCR ViaOeste definiu que as obras em execução no sistema Castello-Raposo que 
possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão 



 
 
 

 

suspensas às 12h de sexta-feira, 21 de dezembro, e devem se estender até as 12h de 
quarta-feira, 26, nos períodos de maior fluxo. Além disso, nos dias 23 e 25 de dezembro o 
tráfego de caminhões estará proibido na Castello Branco, sentido Capital, entre 14h e 1h. 
 
E o desejo de curtir o Natal e a virada de ano próximo da família e dos amigos deve levar 
milhões de paranaenses para as rodovias do estado. Somente no trecho administrado pela 
concessionária CCR RodoNorte, o setor de planejamento da empresa estima em 1 milhão o 
número de veículos entre Natal e Ano Novo. Serão 600 pessoas e 70 viaturas direcionadas 
para atendimento nas rodovias. 
 
Já a CCR Ponte irá disponibilizar todo o efetivo de atendimento e contar com equipe 
adicional temporária para garantir ações rápidas na solução de quaisquer demandas dos 
usuários. As equipes de atendimento médico e mecânico estarão posicionadas em pontos 
estratégicos da rodovia, 24 horas prontas para entrar em ação, com o apoio de 7 viaturas de 
inspeção, 12 guinchos e 4 ambulâncias  para o atendimento pré-hospitalar.  
 
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 a sinalização e os limites de 
velocidade da rodovia, evitando acidentes. 
 
CCR tem as melhores rodovias do Brasil 
 
A Confederação Nacional do Transporte (CNT) publicou em 25 de outubro a Pesquisa CNT 
de Rodovias 2012 e, mais uma vez, as estradas administradas pelo Grupo CCR figuram 
entre as melhores do País. A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), administrada pela CCR 
AutoBAn, foi eleita a melhor rodovia do Brasil. 
 
Já o segundo lugar foi conquistado pelas rodovias Castello Branco (SP-280) e João Mellão 
(SP-255), administradas pela CCR SPVias e CCR ViaOeste. Além disso, um trecho da 
Rodovia Anhanguera (SP-330), também administrada pela CCR AutoBAn, aparece na 6ª 
colocação, enquanto mais uma rodovia administrada pela CCR SPVias, a SP-127 (Antônio 
Romano Schincariol), ocupou a 8ª posição. 
 
A Rodovia Presidente Dutra (BR-116), administrada pela CCR NovaDutra, ficou na 11ª 
posição no ranking. Além das boas classificações no ranking das 15 melhores do País, 
todas as rodovias administradas pela CCR tiveram resultados muito positivos e receberam 
entre ótimo e bom em todas as categorias. 
 
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 Ponte 837 mil, no Natal e no Ano Novo www.grupoccr.com.br/ponte 
CCR NovaDutra 947 mil veículos saindo de São 

Paulo e do Rio de Janeiro 
www.grupoccr.com.br/novadutra 

CCR AutoBAn 1,5 milhão, no Natal e no Ano 
Novo 

www.grupoccr.com.br/autoban 

CCR RodoNorte 1 milhão, no Natal e no Ano 
Novo 

www.rodonorte.com.br 

CCR ViaOeste 640 mil, no Natal www.grupoccr.com.br/viaoeste 
CCR SPVias 1,137 milhão, no Natal e no Ano 

Novo 
www.spvias.com.br 

 
 

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. Este ano, ingressou 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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