
                CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS         
 
Prezados Atletas 
 
Referente: Adiamento Gran Cup Brasil de Ciclismo 2022 

Desde a madrugada da última sexta-feira, dia 01/04, A organização do Gran Cup Brasil, a CCR RioSP e Policia 
Rodoviária Federal estão empenhados em minimizar os impactos causados na rodovia pelas fortes chuvas que 
atingem Ubatuba, litoral norte de São Paulo e Paraty no estado do Rio de Janeiro.  

Até o momento, a Concessionária atuou em 42 ocorrências. Os incidentes mais atendidos foram deslizamentos de 
barreiras, de rochas e quedas de árvores na rodovia. Além de uma ruptura de parte do pavimento da BR-101, na 
região de Ubatuba. O trabalho é realizado em conjunto com as prefeituras, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 
órgãos de defesa dos municípios atingidos. 

Para liberação do tráfego na rodovia, a concessionária mobiliza diversas máquinas de grande porte, entre 
retroescavadeiras, escavadeiras, pás-carregadeiras, motosserras e dezenas de equipes, que atuam, 
simultaneamente, nos pontos mais críticos dos 270 km sob administração da empresa. 

TOTAL DE  23 OCORRÊNCIAS EM ATENDIMENTO NA BR-101, EM CONJUNTO COM AS PREFEITURAS E 
PRF 

10 OCORRÊNCIAS EM UBATUBA 

1. km 1: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente 
2. km 2: Deslizamento de barreira - Tráfego flui parcialmente 
3. km 3: Deslizamento de barreira - Tráfego flui parcialmente 
4. km 4: Deslizamento de barreira – Interdição total 
5. km 5: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente 
6. km 6: Deslizamento de barreira - Tráfego flui parcialmente 
7. km 7: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente 
8. km 27: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente 
9. km 30: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente 
10. km 34: Ruptura de uma faixa –Tráfego flui parcialmente 

3 OCORRÊNCIAS EM PARATY 
1. Km 534: Deslizamento de barreira - Tráfego flui parcialmente 
2. km 576: Queda da base da PRF - Tráfego flui parcialmente 
3. km 592: Deslizamento de barreira - Interdição total da pista (tráfego segue pelo desvio no município) 
 
Devido as ocorrências de força da natureza, o evento fica adiado para uma nova data a ser divulgada nos 
próximos dias, assim que a situação for reestabelecida. 
 
O momento é de solidariedade com o ciclismo e acima de tudo com a população mais atingida com  a chuva, 
muitas famílias desabrigadas e sem condições básicas, iremos de todas as formas possíveis dar auxilio e 
contribuir para minimizar os impactos do acontecido.  
 
Os Atletas que já estão inscritos continuam com sua inscrição garantida e permanecem inscritos conforme lista 
publicada: 



                CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS         
 
https://www.clubedeciclismosjc.com.br/pagina.asp?codigo=74 
 
As inscrições estão reabertas para atletas ainda não inscritos na pagina do evento, no link 
www.clubedeciclismosjc.com.br. 
 
Mais informações contato@clubedeciclismosjc.com.br ou no Whatsapp (12) 99757-7641 
      
Comissão Organizadora  
Gran Cup Brasil de Ciclismo 
 

 

 
 

 


