
 
 

Campanha para combater abandono de animais 

nas rodovias é idealizada pela CCR SPVias 

 
Ação acontece em parceria com a ARTESP, em apoio a iniciativa “Seja um tutor responsável” 

 

 

Entre os dias 6 e 14 de setembro, a CCR SPVias realizará a campanha “Não abandone animais na 

rodovia”. A iniciativa, que acontece em parceria com a ARTESP (Agência de Transportes do Estado 

de São Paulo), visa conscientizar a população sobre a guarda responsável, alertando que abandono 

de animais é crime, previsto na Lei Federal 9.605/98.  

Para disseminar o tema, panfletos informativos serão distribuídos nas praças de pedágio e 

mensagens serão colocadas no site da Concessionária (www.spvias.com.br) e nos painéis 

eletrônicos ao longo das rodovias. 

De acordo com o gestor de atendimento da Concessionária, Luiz De Donno, além de ser crime, o 

abandono de animais na rodovia também pode causar acidentes. “Esse é um tipo de ocorrência 

comum. Muitos animais são abandonados nas rodovias e acabam caminhando quilômetros em 

busca de alimento e água. Soltos, eles podem adentrar a pista e serem atropelados pelos veículos”, 

diz. 

Complementando a campanha, a CCR SPVias também apoiará a ARTESP na divulgação da 

iniciativa “Seja um tutor responsável”, que faz parte de um pacote de ações criadas pela 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SP) com o objetivo de disseminar temas como abandono de 

animais, controle populacional, identificação de cães e gatos, atropelamento de animais em 

rodovias, manejo de animais e maus-tratos.  

Para ampliar a discussão sobre o assunto, também entre os dias 6 e 14 de setembro, a 

Concessionária afixará cartazes em suas bases operacionais e postará mensagens em seu site 

(www.spvias.com.br) e nos painéis de mensagens localizados nas rodovias. 

 

Orientação 

Se o motorista avistar um animal na rodovia, ele deverá: 

 Reduzir a velocidade; 

 Evitar manobras bruscas; 

 Não buzinar, pois a reação do animal é imprevisível; 

 Ultrapassar devagar e por trás dos animais; 

http://www.spvias.com.br/
http://www.spvias.com.br/


 
 

 Em pista de mão dupla, dar farol para o carro que vem na direção contrária; 

 Comunicar imediatamente a Concessionária que administra a rodovia ou avisar a Polícia 

Militar Rodoviária mais próxima.  

 Se o animal for visto no trecho da CCR SPVias, o usuário poderá ligar gratuitamente para o 

Fale Conosco da Concessionária (0800 703 5030). 

 

 

Sobre a CCR SPVias: A CCR SPVias opera uma das maiores malhas rodoviárias 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 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. 
 


