
 
 
 

 

 

 

 

 

Grupo CCR alerta sobre direção 

segura nos dias chuvosos da Páscoa 

Rodovias do Grupo aguardam mais de 3,8 milhões de veículos no feriadão 

 

São Paulo, 17 de abril de 2019 - As concessionárias do Grupo CCR prepararam operação 

especial para o feriado prolongado de Páscoa em suas rodovias, por onde estima que 

passarão mais de 3,8 milhões de veículos, entre a quinta-feira (18) e domingo (21 de abril). 

 

A previsão inclui o fluxo estimado nas rodovias administradas pelas concessionárias CCR 

AutoBAn (Sistema Anhaguera-Bandeirantes), CCR NovaDutra (Rodovia Presidente Dutra 

Rio-SP), CCR SPVias (Interior Oeste de São Paulo), CCR ViaOeste (Sietema Castello-

Raposo), CCR RodoAnel (Trecho Oeste), CCR ViaLagos (Rodovia dos Lagos RJ) , CCR 

RodoNorte (Anel de integração do Paraná), CCR MSVia (BR-163/MS)  CCR ViaSul (Freeway 

- Rodovias integradas do Sul). 

 

O coordenador de tráfego da CCR AutoBAn, João Moacir da Silva, faz um alerta aos motoristas 

para alguns cuidados importantes, principalmente ao trafegar em pista molhada. Segundo ele, 

medidas simples podem evitar problemas, como por exemplo: 

 

• Reduza gradualmente a velocidade; 

• Mantenha o farol baixo aceso; 

• Evite o embaçamento dos vidros acionando a ventilação, o ar-condicionado ou abrindo 

um pouco as janelas; 

• Limpe os vidros utilizando o limpador de para-brisas e o desembaçador (evite utilizar as 

mãos); 

• Mantenha uma distância maior do veículo à frente; 

• Nunca acione o pisca-alerta com o veículo em movimento. Os veículos que estão atrás 

pensarão que você parou na pista; 

• Não estacione o veículo em locais de risco. Procure parar em local seguro, distante da 

rodovia. Sinalize com o pisca-alerta; 



 
 
 

 

 

• Verifique a condição dos pneus, do estepe e dos limpadores de para-brisas antes de 

viajar. 

 

O coordenador de tráfego da CCR AutoBAn ressalta ainda a necessidade de todos os ocupantes 

do veículo utilizarem o cinto de segurança – inclusive aqueles que estiverem no banco traseiro. 

Importante, por fim, respeitar os limites de velocidade e a sinalização da rodovia. 

 

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. 

 

Mais informações à imprensa: 

S/A LLORENTE & CUENCA - Assessoria de Imprensa - Grupo CCR 

Anna Brom – 55 11 3054 3320 

abrom@llorenteycuenca.com 

Anderson Estevan – 55 11 3054 3322 

aestevan@llorenteycuenca.com 

 

 

mailto:abrom@llorenteycuenca.com
mailto:aestevan@llorenteycuenca.com

