
 
 

CCR SPVias reduz em 9% as vítimas fatais de acidentes em 2016 

 

Melhorias nas rodovias, capacitação de profissionais e programas de conscientização. São esses os 

principais fatores que contribuíram para a CCR SPVias, empresa que integra o Programa de 

Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, reduzir em 9% o número de vítimas fatais em 

acidentes nas rodovias em 2016. Essa redução de vítimas mortas na rodovia é comparada ao ano 

de 2015. 

Segundo o diretor presidente da Concessionária, José Salim, essa porcentagem de 9% é o melhor 

resultado empresarial que a CCR SPVias poderia ter. “É recompensador saber que com o nosso 

trabalho conseguimos salvar vidas”, fala Salim. 

A CCR SPVias possui uma equipe de Atendimento Pré-Hospitalar altamente qualificada, com 

colaboradores treinados e capacitados por grandes instituições do ramo da saúde. “Procuramos 

realizar um atendimento humanizado, empenhando todas as nossas forças e recursos para que a 

vítima seja levada ao hospital o mais rápido possível e com a maior chance de sobrevivência”, 

afirma Sandro Durães, coordenador médico da Concessionária. 

De acordo com o diretor da CCR SPVias, Alexandre Spadafora, a empresa também acredita no 

poder da educação para a redução de ocorrências. “Promovemos periodicamente atividades que 

visam difundir conhecimento aos usuários, inclusive crianças. Prova disso é o programa Caminhos 

para a Cidadania, que ensina noções de trânsito, cidadania e meio ambiente nas escolas. Esses 

alunos com certeza serão motoristas mais responsáveis no futuro”, diz Spadafora. 

Outras ações, como repasse de impostos e obras de duplicação, também são realizadas, sempre 

com o objetivo de impactar positivamente o desenvolvimento da região e na segurança viária de 

milhões de pessoas. 

 

Sobre a CCR SPVias: A CCR SPVias opera a maior malha rodoviária do Estado de São Paulo, com 516 quilômetros de rodovias que ligam os 
municípios de Tatuí, Espirito Santo do Turvo, Araçoiaba da Serra, Itapetininga, Avaré, Itaí, Capão Bonito e Itararé. Fazem parte do sistema as rodovias 
Castello Branco (km 129 ao 315), Raposo Tavares (km 115 ao 168) João Mellão (km 237 ao 288), Francisco Alves Negrão (km 222 ao 342), Antonio 
Romano Schincariol e Francisco da Silva Pontes (km 105 ao 213). 
 
Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. Controla, 
atualmente, 3.265 quilômetros de rodovias sob a gestão das concessionárias 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. O Grupo CCR também atua no setor de transmissão de dados de alta capacidade por meio da Samm, empresa prestadora de 
serviços de comunicação multimídia e conectividade IP com mais de 4.700 quilômetros de fibra óptica subterrânea. 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 José (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, em 2015, faz parte da carteira teórica do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), da BM&FBovespa, pelo 
quarto ano consecutivo. Emprega, atualmente, cerca de 13 mil colaboradores.  


