14 BASES OPERACIONAIS
E SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO USUÁRIO - SAU
BR 386

Km 207, Santo Antônio do Planalto (sentido Canoas)
Km 262, Soledade (sentido Canoas)
Km 304, Pouso Novo (sentido Carazinho)
Km 329, Marques de Souza (sentido Carazinho)
Km 373, Paverama (sentido Canoas)
Km 396, Montenegro (sentido Canoas)
Km 431, Nova Santa Rita (sentido Canoas)
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BR 290 - Freeway
Km 24, Santo Antônio da Patrulha (sentido litoral)
Km 60, Gravataí (sentido Porto Alegre)
Km 77, Gravataí (sentido Porto Alegre)

BR 101

Km 16, Três Cachoeiras (sentido Osório)
Km 35, Três Cachoeiras (sentido Torres)
Km 49, Terra de Areia (sentido Torres)
Km 67, Morro Alto (sentido Osório)

Nas BRs 101 e 386 as estruturas definitivas estarão
disponíveis até agosto de 2020.

TRECHO
ADMINISTRADO

CCR VIASUL SEGUE MOBILIZADA
CONTRA O CORONAVÍRUS

Pedágio

Três Cachoeiras

BR 386

Victor Graeff
Fontoura Xavier
Paverama

BR 290

FREEWAY

Montenegro
Santo Antônio da Patrulha*
Gravataí

Passeio

Comerciais (por eixo)

Moto

4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
9,20
4,60

4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
9,20
4,60

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
4,60
2,30

Disque CCR ViaSul 0800 000 0290 – Emergência e Informações
Site www.ccrviasul.com.br

Considerados essenciais, os serviços da concessionária não pararam. Assim,
ela mantém as medidas de prevenção e cuidados com a saúde de seus
colaboradores, além de promover ações voltadas aos caminhoneiros

*cobrança somente sentido litoral

BR 101

PRAÇAS DE
PEDÁGIO E TARIFAS

Uma das categorias mais afetadas pelas restrições
impostas pelo Covid-19, os profissionais do volante
seguem contando com iniciativas diferenciadas nas
rodovias administradas pela ViaSul. Mais de 45 mil
motoristas já foram beneficiados com as inúmeras
ações que contemplam desde a distribuição diária de
refeições e kits alimentação, até avaliações de saúde.
Em parceria com Sest/Senat, os profissionais também
contaram com vacinas contra a gripe e testes
gratuitos para detecção do coronavírus.
Por meio das áreas de Saúde Ocupacional e
Segurança do Trabalho, a empresa também tem
atuado permanentemente na prevenção e contenção

da doença entre suas equipes de trabalho.
Seguindo os protocolos e recomendações dos
órgãos oficiais de saúde, todos os colaboradores,
especialmente àqueles voltados ao atendimento,
são permanentemente orientados e treinados
sobre os procedimentos de higienização pessoal e
das unidades de trabalho (que contam com álcool
gel e solução para desinfecção), distanciamento
e exposição, além do correto uso e manuseio das
máscaras, que também foram disponibilizadas
aos familiares como forma de estender a
proteção. Os colaboradores também receberam a
imunização da H1N1.
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ALGUMAS INICIATIVAS DE APOIO
AOS CAMINHONEIROS E CUIDADOS
COM OS COLABORADORES
Aproximadamente

Aproximadamente

400

20,3 mil
kits alimentação
e higiene
distribuídos

Aproximadamente

avaliações de saúde
realizadas

A fim de aprimorar a prestação de serviços em suas rodovias, a CCR ViaSul está finalizando a construção e
entrega (que deve acontecer até o final do mês) de 14 novas estruturas operacionais e de atendimento. Além
dos serviços aos usuários, nesses pontos ficarão dispostos os veículos operacionais como guinchos, ambulâncias
e viaturas, essenciais no atendimento das quatro rodovias (Freeway, BRs 101, 386 e 448).
Onde estão as novas bases de atendimento:

Orientações sobre
Covid-19

BR 101: Três Cachoeiras - kms 16 e 35; Terra de Areia – km 49 e Morro Alto – km 67;
BR 290 – Freeway: Santo Antônio da Patrulha – km 24 e Gravataí – kms 60 e 77;
BR 386: Santo Antônio do Planalto – km 207; Soledade – km 262; Pouso Novo – km 302; Lajeado – km 328;
Paverama – km 373; Montenegro – km 396 e Nova Santa Rita – km 431.

Aproximadamente

300

9 mil
almoços e jantas
oferecidas

Aproximadamente

2 mil

kits de doces
e salgados
entregues

PRAÇAS DE PEDÁGIO DA FREEWAY
SERÃO ALTERADAS EM
15 DE AGOSTO

Aproximadamente

2,7 mil

Imunização contra
a gripe

kits álcool gel e
flanela distribuídos

Aproximadamente

700

Máscaras de proteção
aos familiares

atendimentos no
mutirão de saúde
em parceria Texaco
e Posto SIM

Treinamentos
frequentes sobre
uso de máscara e
protocolos de saúde
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CONSTRUÇÃO DAS NOVAS BASES
DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM FASE FINAL

vacinas de
imunização H1N1
e testes covid-19
aplicados

Pedágio de Gravataí
Será transferido do km 77 para o km 60, onde uma nova praça já
foi construída e passa pela finalização dos serviços de tecnologia,
comunicação e testes. Após, receberá vistoria e aprovação da ANTT. A
tarifa seguirá a atual R$ 4,60, cobrada em ambos os sentidos da rodovia.

Pedágio de Santo Antônio da Patrulha
Localizada no km 19, a praça está sendo ampliada para iniciar a cobrança
nos dois sentidos da Freeway. Atualmente, a tarifa de R$ 9,20 é paga
somente no sentido litoral. Com a cobrança bidirecional, o valor será
reduzido pela metade, sendo R$ 4,60 em cada sentido.
Dez dias antes do começo das operações será realizada a operação
branca, quando os usuários que passarem pelas praças serão informados
das alterações.
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