
 
 

CCR SPVias reforça orientações sobre neblina nas rodovias 
 

Além das rodovias administras pela CCR SPVias, campanha também acontece nos sistemas 
Anhanguera-Bandeirantes, Castello-Raposo e no Trecho Oeste do RodoAnel 

 
 

Com a chegada da época mais fria do ano – geralmente nos meses de junho, julho e agosto -  

aumenta incidência de neblina nas rodovias.  Por isso, com o objetivo de orientar os usuários sobre 

direção segura durante a ocorrência desse fenômeno climático, as concessionárias CCR SPVias, 

CCR AutoBAn, que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, CCR ViaOeste e CCR 

RodoAnel realizam campanha sobre o tema.  

Em parceria com a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), serão reforçadas nos 

próximos dias as ações de orientação, com a distribuição 20 mil folhetos nas praças de pedágio da 

CCR SPVias, a instalação de faixas nos trechos com maior incidência de neblina e a veiculação de 

mensagens nos painéis eletrônicos e no site das concessionárias que administram os sistemas 

Anhanguera-Bandeirantes, Castello-Raposo, trecho oeste do RodoaAnel, além das principais 

rodovias do sudoeste paulista (como os trechos do interior das rodovias Castello-Branco e Raposo 

Tavares, por exemplo). 

Caso o motorista encontre uma situação de neblina em sua viagem, as principais orientações são: 

reduza gradualmente a velocidade, mantenha o farol baixo aceso durante o dia e a distância segura 

do veículo à frente.   

Em caso de necessidade de parada ou em situação de emergência, a CCR SPVias possui 

atendimento ao usuário, grátis, 24 horas por dia. O contato pode ser feito pelo 0800-703 5030 ou 

pelo Call Box, telefone de emergência, localizado nas rodovias. 

 

Nas rodovias da CCR SPVias, os trechos com maior probabilidade de ocorrência de neblina são:  

Rodovia Castello Branco (SP 280) 

 Bofete – km 175 ao km 183 

 Itatinga – km 203 ao 208 e km 216 ao km 229 

Rodovia João Mellão (SP 255) 

 Avaré – km 159 ao km 163 e km 260 ao km 272 

 Itaí –km 285 ao km 288 

Rodovia Antonio Romano Schincariol e Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP 127) 

 Itapetininga – km 159 ao km 163, km 167 ao 172 e km 177 e 189 

 Capão Bonito – km 222 ao km 230, km 235 ao km 239 



 
 

 Capão Bonito/Buri – km 245 ao km 249 

 Taquarivaí – km 254 ao km 263, km 267 ao km 270 

 Itapeva – km 275 ao km 279 

Rodovia Raposo Tavares (SP 270) 

 Araçoiaba da Serra – km 115 ao km 117, km 119 ao km 127 

 Capela do Alto, Sarapuí e Alambari – km 132 ao km 138 

 Alambari – km 145 ao km 148 

 Alambari/Itapetininga – km 149 ao km 159 

 Itapetininga – km 157 ao km 167 

 

Dicas de segurança 

 Nunca utilize o farol alto; 

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

levemente as janelas; 

 Para limpar os vidros, utilize o limpador de para-brisa e o desembaçador (evite usar as mãos); 

 Nunca acione o pisca-alerta com o veículo em movimento. Os carros que vêm atrás de 

pensarão que você parou na pista; 

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

rodovia. Sinalize com o pisca-alerta.  

 
 
Sobre a CCR SPVias: A CCR SPVias é responsável pela administração e operação de 516 quilômetros de rodovias 
paulistas; malha viária formada pelas Rodovias Castello Branco (SP280), de Tatuí a Espirito Santo do Turvo; Raposo 
Tavares (SP-270), entre Araçoiaba da Serra e Itapetininga; João Mellão (SP-255); de Avaré a Itaí; Francisco Alves 
Negrão (SP-258), de Capão Bonito a Itararé; Antonio Romano Schincariol e Francisco da Silva Pontes (SP-127); entre 
Tatuí e Capão Bonito. 
 
Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das cinco maiores companhias de concessões de 
infraestrutura da América Latina, sendo considerada a líder do segmento de concessões no Brasil com 19% do controle 
das rodovias sob gestão da iniciativa privada. Tendo o pioneirismo e a inovação como marcas, a CCR criou em 2018 
quatro núcleos de atuação 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 no mercado primário e secundário, dentro e fora do 
Brasil. Foi o primeiro a ingressar no Novo Mercado da B3 (antiga BM&FBovespa) e conta com as mais rígidas práticas 
de governança corporativa desde a sua fundação, as quais estão reunidas no Programa de Integridade e Conformidade 
da Companhia. Presente, por meio de suas empresas, nos Estados Unidos, em Curaçao, no Equador e na Costa Rica, 
além do Brasil, a CCR conta com mais de 13 mil colaboradores e se orgulha em contribuir, diariamente, para uma 
sociedade com mais infraestrutura, segurança, conforto e qualidade de vida para milhões de cidadãos mundo afora.  
 

 


