
 
 
 
 
 

 

 

No feriado de finados, quase 3 milhões veículos devem trafegar pelas rodovias da 
CCR no estado de São Paulo  

 
A partir de 1º de novembro, o trânsito nos trechos Anhanguera-Bandeirantes, Castelo-

Raposo e Via Dutra devem ficar mais intenso 
  
São Paulo, novembro de 2018 - A partir de quinta-feira (1º), véspera do feriado de finados, 
a CCR estima que 2,9 milhões de veículos devem deixar a capital paulista em direção ao 
interior e ao Rio de Janeiro, utilizando as rodovias administradas pelo Grupo. Por isso, uma 
operação especial de orientação e atendimento aos usuários dos trechos dos sistemas 
Anhanguera-Bandeirantes, Castelo-Raposo e Via Dutra foi montada e deve prestar todo 
atendimento e garantir mais segurança aos usuários. 
 
A operação contará com equipes do SOS Usuário em pontos estratégicos das rodovias, 
papa-filas nos pedágios, dicas de segurança, entrevistas ao vivo e muito mais. A AutoBAn, 
por exemplo, promove a Campanha Rodovia Limpa, que tem o objetivo de conscientizar 
motoristas e pedestres sobre a importância de não jogar lixo nas rodovias.  
 
De quinta-feira (1º de novembro) até domingo (4 de novembro) serão distribuídos nas praças 
de pedágio do Sistema Anhanguera-Bandeirantes cerca de 10 mil lixocars (saquinhos de 
lixo). A ideia é que o motorista recolha o lixo no próprio carro e descarte depois em um local 
adequado. 
  
A CCR ViaOeste e a ARTESP (Agência Reguladora de Transportes de São Paulo) realizam 
campanha educativa utilizando o Rodovírtua: óculos de realidade virtual para orientar os 
motoristas sobre as melhores condutas ao dirigir. A ação educativa acontecerá dia 1º de 
novembro, no Posto Graal, no km 30 da Rod. Castello Branco, sentido Interior, das 11h às 
16h, o horário de maior concentração de veículos na saída do feriado de Finados. 
 

O equipamento, desenvolvido pela ARTESP e DER-SP, utiliza vídeos em 360 graus para 

conscientizar os motoristas e pedestres sobre os riscos de desrespeitar as normas de 

segurança no trânsito. Ao utilizar o equipamento, a pessoa pode vivenciar quatro situações 

de risco: dirigir sob efeitos do álcool, usar o celular ao volante, realizar ultrapassagem 

perigosa ou atravessar vias em locais não permitidos. 

 
A CCR SPVias, empresa fiscalizada pela ARTESP (Agência de Transportes do Estado de 

São Paulo), realizará um esquema especial de atendimento que terá início à 0h de quinta-

feira, 1º de novembro, e seguirá até às 24h do dia 4 de novembro (domingo). A operação 

especial prevê que nesse período toda a frota de veículos da Concessionária esteja em 

operação para inspecionar o tráfego e prestar socorro médico e mecânico, que pode ser 

solicitado por meio do 0800-703-5030, gratuitamente, 24 horas por dia. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
Confira os números por rodovias: 

 

A CCR ViaOeste estima que cerca de 470 mil veículos realizem o deslocamento 

característico de feriado pelo Sistema Castello-Raposo entre a 0h da quinta-feira, 1º de 

novembro, e 24h do domingo, 4, período que concentra a movimentação do feriado de 

Finados.  Já a CCR RodoAnel estima que cerca de 810 mil veículos realizem o 

deslocamento no Trecho Oeste do Rodoanel no mesmo período. Devem deixar São Paulo 

pela via Dutra cerca de 295 mil veículos, entre a zero hora de quinta (1/11) e a meia-noite 

de sexta (2/11). 
 
Devem deixar o Rio de Janeiro pela via Dutra em torno de 188 mil veículos, entre a zero 
hora de quinta (1/11) e a meia-noite de sexta (2/11). CCR AutoBAn estima a circulação de 
690 mil veículos no feriado prolongado. A CCR SPVias estima que 449 mil veículos 
trafeguem por suas rodovias no fim de semana prolongado.  
  

Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de 

infraestrutura da América Latina. Tendo iniciado sua trajetória no segmento de concessões rodoviárias, a holding 

diversificou seu portfólio de negócios e, em 2018, transformou seus quatro núcleos de atuação em empresas 

independentes que agrupam unidades de negócios por temas afins. São eles: CCR Lam Vias, CCR Infra SP, CCR 

Aeroportos e CCR Mobilidade. As empresas são responsáveis por gerir os atuais negócios da companhia, além de 

desenvolver e pesquisar novas oportunidades de negócios no mercado primário e secundário, dentro e fora do Brasil. 

Tendo o pioneirismo como marca, o Grupo CCR é hoje um dos cinco maiores da América Latina no setor de 

concessões de infraestrutura e também foi o primeiro a ingressar no Novo Mercado da B3 (antiga BM&FBovespa). 

Conta atualmente com 13 mil colaboradores, além de ter o reconhecimento dos mercados nacional e internacional 

em função de sua trajetória de sucesso e da adoção constante das mais rígidas práticas de governança corporativa 

que pautam sua atuação e estão reunidas no Programa de Integridade e Conformidade da companhia. 

 

 

Assessoria de imprensa – Grupo CCR: 
 

LLORENTE & CUENCA – Tel.: (11) 3054-3300 
 
Anna Brom – abrom@llorenteycuenca.com – Tel.: (11) 3054-3321 

Anderson Estevan – aestevan@llorenteycuenca.com – Tel.: (11) 3054-3322 
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