
 
 

CCR ViaOeste estima mais de 524 mil veículos em suas 
rodovias no feriado de Sexta-feira Santa e Páscoa 

Concessionária fará ação educativa com simulador de impacto, para conscientizar usuários 
sobre uso de cinto de segurança. 

 

No feriado prolongado de Sexta-feira Santa e Páscoa (03 e 05 de abril), cerca de 524 mil 
veículos devem circular pelos dois sentidos do Sistema Castello-Raposo. 

As equipes de atendimento da Concessionária estarão em plena atividade com seu 
contingente reforçado para atender a demanda adicional de veículos. Neste feriado em 
especial, com apoio da empresa Porto Seguro, estarão disponíveis a mais sete viaturas de 
guincho e uma de socorro mecânico, além das já disponíveis frequentemente. 

Todas as viaturas operacionais da CCR ViaOeste serão posicionadas em pontos 
estratégicos nos horários de pico, para melhorar a visibilidade dos recursos disponíveis aos 
usuários e aumentar os trechos de inspeção e monitoramento das rodovias administradas 
pela Concessionária. 

As praças de pedágio vão atender com capacidade plena nas cabines de arrecadação. 
Caso seja necessário, a CCR ViaOeste acionará a operação "papa-fila".  

A Concessionária disponibilizará pontos móveis de apoio aos usuários para informações, 
banheiro e fraldário, localizados da seguinte forma:  

02/04 (quinta-feira) – 14h às 22h – Rod. Castello Branco, km 41- sentido interior 
03/04 (sexta-feira) – 06h às 14h – Rod. Castello Branco, km 41- sentido interior 
05/04 (domingo) - 14h às 22h – – Rod. Castello Branco, km 39 - sentido capital 
 
 
Ação - Simulador de Impacto 
 
A CCR ViaOeste em parceria com a ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São 
Paulo –  disponibilizará aos usuários da rodovia Castello Branco o simulador de impacto que 
estima uma batida a 5 km/h, com o objetivo de sensibilizá-los quanto ao uso do cinto de 
segurança, inclusive no banco tranco traseiro. 
A ação ocorrerá no posto de serviços do km 30 (sentido interior) – na altura do município de 
Jandira - nos dias 3 (das 7h às 18h) e 4 de abril (das 7h às 16h), e no posto do km 57 
(sentido capital) – município de São Roque - no dia 5 (das 8h às 18h). 
 

Operação Feriado 

Terá início à 0h do dia 02 de abril (quinta-feira) e se estenderá até as 24h do dia 05 
(domingo). 



 
 

No dia 05 de abril o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, 
segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010. 

Horários de Pico 

Quinta-feira (02/04) – 15h às 23h (sentido Interior) 
Sexta-feira (03/04) – 6h às 12h (sentido Interior) 
Domingo (05/04) – 10h às 21h (sentido Capital) 
 

Obras 

As obras em execução no Sistema que possam causar interferência no tráfego, como 
desvios ou interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico estabelecidos, 
para que os usuários possam trafegar com capacidade plena da rodovia. 

Lembramos que para conferir maior agilidade à transmissão de informações aos órgãos de 
imprensa e aos usuários, a CCR ViaOeste disponibiliza em seu site www.viaoeste.com.br, 
em tempo real e ininterruptamente, as condições de tráfego do Sistema Castello-Raposo. 

 
Plantão de Feriado 
 
Condições de tráfego – 11 | 2664 6133 / 6102 
Assessoria de comunicação – 11 | 96473 5394 – Valéria Hortencio 
Site – www.viaoeste.com.br 
0800 701 5555 
 
 
Sobre a CCR ViaOeste: A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 
168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares 
(SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri 
(SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR. 
 
Sobre o Grupo CCR: Sobre os 15 anos do Grupo CCR - Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores 
companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. Controla, atualmente, 3.284 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), CCR RodoAnel (SP), Renovias (SP), CCR SPVias (SP) e CCR MSVia (MS). Também 
faz parte do controle acionário da concessionária ViaRio, responsável pela construção e operação do Corredor Expresso 
TransOlímpica, no Rio de Janeiro. O Grupo CCR atua ainda em negócios correlatos, tendo participação de 34,25% na STP, 
que opera o serviço de cobrança automática de pedágios e estacionamentos. Além disso, o Grupo CCR está presente no 
segmento de transporte de passageiros por meio das concessionárias ViaQuatro, CCR Barcas e CCR Metrô Bahia, 
responsáveis, respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, pelo transporte aquaviário de 
passageiros no Rio de Janeiro e pelo sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, além de ter participação na 
concessão do VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos), que interligará a região portuária e o centro do Rio de Janeiro. O 
grupo ingressou, em 2012, no setor aeroportuário, com a aquisição de participação acionária nas concessionárias dos 
aeroportos internacionais de Quito (Equador), San Jose (Costa Rica) e Curaçao. No Brasil, possui a concessionária BH 
Airport responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais. 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. Em 2013, o Grupo CCR conquistou o reconhecimento na categoria 
infraestrutura do Guia Exame de Sustentabilidade. Emprega, atualmente, cerca de 12 mil colaboradores. 

 

 

http://www.viaoeste.com.br/

