
 
 

CCR SPVias inaugura duplicação do trecho urbano da 
Rodovia João Mellão (SP 255), em Avaré 

 
Nesta segunda-feira, 18 de dezembro, a CCR SPVias, empresa fiscalizada pela ARTESP (Agência 

de Transportes do Estado de São Paulo), liberou ao tráfego a duplicação do trecho urbano da 

Rodovia João Mellão (SP 255), em Avaré, entre o km 254,28 e km 261,42.  

O evento de inauguração foi realizado no km 255,200 da SP 255 e contou com a presença do 

Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, representantes da CCR SPVias e da 

ARTESP, políticos, órgãos oficiais, imprensa e comunidades locais.  

Para realizar a duplicação de 7,14 quilômetros da Rodovia João Mellão, a CCR SPVias fez um 

investimento de R$ 184,2 milhões (base julho/2017), gerando cerca de 1.200 empregos diretos. 

Além de viabilizar a duplicação entre o km 254,28 ao km 261,42, a Concessionária construiu mais de 

3 quilômetros de vias marginais, implantou e remodelou 5 dispositivos de acesso e retorno e 3 

passarelas para travessia segura de pedestres. 

De acordo com o diretor-presidente da CCR SPVias, José Salim, a duplicação do trecho urbano da 

SP 255 em Avaré é uma conquista para o sudoeste paulista e intensificará o desenvolvimento da 

região. “A obra trouxe melhorias nas condições de acesso aos bairros localizados ao longo da 

rodovia, aumentando a fluidez do tráfego, a segurança e o conforto de usuários e pedestres. Além 

disso, facilitará o escoamento da produção agrícola regional, se firmando como um importante 

corredor do transporte rodoviário e de mercadorias”, afirma. 

 

 

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.  


