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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

 
 
 

INFORMAÇÃO SOBRE FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE GASOLINA NOS 
TRECHOS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO. 

 
 
 
DEL01 SP Guarulhos – Presidente Dutra 
 
 A parte de abastecimento dos postos ao longo do trecho serão mantidas 
normalmente. 
 
 Na parte de alimentação os restaurantes dos postos tendem a manter o serviço 
normal, bem como as lojas de conveniência. Exceção é o posto Sakamoto da pista Norte 
que fechou e, o restaurante da pista Sul, venderá apenas marmita.  
 
 
DEL02 SP São José dos Campos – Presidente Dutra 
 

Posto de combustível Gabi São José, km 143S, com funcionamento: 24h. Haverá 
reunião com a gerência em 23/03/2020 para definir horário reduzido 
 

Restaurante Churrascaria São Judas Tadeu (Gruta), Km:154S, manterá delivery 
e marmita no almoço no local. Ainda decidindo se vai haver janta. O posto do mesmo 
local terá reunião para definir horário reduzido de atendimento. 
 

Restaurante Estação da Pamonha e Posto Dom Pedro, Km 158S. Salão fechado, 
com marmita mediante solicitação prévia. Posto funcionando 24 horas. 
 

Posto de combustível Retão da Dutra e Restaurante Gramado, Km 158 S. Será 
servido marmita até 15h00 e abastecimento em tempo integral. 
 

Posto de combustível Lagoa azul, Km 159 S, funcionamento 24 horas. 
 

Restaurante Pachecão, Km 169 S, será ofertado marmita com as portas fechadas. 
 

Restaurante Paradouro Batistella, Km 177 S, serviço de marmita no almoço e 
janta. 
 

Restaurante Aliança Km 184S e Restaurante Chalé da pamonha Km 195S 
marmita no almoço e, em caso de demanda, na janta. 
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Posto de combustível Brasil Gás, Km 195S, atendimento 24 horas. 

 
Restaurante Rancho da pamonha, Km 191N, permanecerá fechado. 

 
Posto de combustível Graal, Km 181N, manterá funcionamento 24 horas. O 

restaurante do posto permanece atendendo, aguardando definição da rede. 
 

Posto de combustível São Jorge do Parateí, Km 179N, manterá funcionamento 
das 6h00 às 18h20, com redução dos funcionários em atividade. 
 

Posto de combustível Frango Assado, Km 165N, manterá funcionamento 24 
horas. Seu restaurante está atendendo aguardando definição da rede. 
 

Posto de combustível Dragão, Km 158N, manterá funcionamento 24 horas; seu 
restaurante, Reis do PF (antigo Dragão), manterá as refeições em balcão. 
 
 
DEL03 SP Atibaia – Fernão Dias 
 

Postos com funcionamento normal até domingo, 22/03/2020. A partir do dia 
23/03/2020 serão analisadas alternativas de atendimento. 
 

Posto Fronteira (já em Minas Gerais) está atendendo normalmente; restaurante 
vendendo marmitas 24 horas, com almoço no restaurante com, no máximo, 40 pessoas 
no salão. 

 
Expresso Brasil, Km 27 S, funcionando apenas lanchonete das 06h00 às 21h00. 

 
 Auto Posto Dom Pedro, Km 29 N, com atendimento normal nas bombas; 
restaurante com marmita sendo vendidas na porta, das 10h00 às 22h00. 
 
 Posto Frango Assado e Pizza Hut, Km 31 S, ainda sem referência de como 
procederá na semana que começa. 
 

Restaurante e posto Frango Assado, km 43 S, fechou o restaurante. 
 
Posto 22, Km 47N, será avaliado na data de hoje, 23/03/2020, o funcionamento. 
 
Posto Graal Mairiporã, Km 61 S, posto abastecimento normal; restaurante haverá 

hoje reunião para definir o funcionamento ou não. 
 
Posto Fazendeiro, Km 67N, abastecimento normal; restaurante atendimento do 

lado externo, com café, salgados e marmitas para viagem do lado externo, das 07h00 às 
20h00. 

 
Posto 555, Km 84N, posto normal, restaurante fechado. 
 
Posto Boxter Km 86 S, funcionamento normal 
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Posto Pé de Boi, Km 87,5 N, com abastecimento normal mas restaurante não 
abrirá por tempo indeterminado. 

 
Posto Petrobrás, Km 87 S, funcionamento normal. 
 
Posto Malagueta, Km 79N, abastecimento segue normal, mas lanchonete 

somente atendimento para viagem. 
 
 

 
 
DEL04 SP Itapecerica da Serra – Régis Bittencourt 
 

Restaurantes até terça feira, 24/03/2020, atendendo normalmente, quando vão 
verificar as medidas de prevenção. Postos com abastecimento normal. 
 

Restaurante Fazendeiro, no posto do mesmo nome (Km 385S), fechará às 22h00 
do dia 23/03/2020 por tempo indeterminado. 
 
 
DEL05 SP Registro – Régis Bittencourt 
 

Posto Fase Quatro, km 414, funcionamento normal; pretendem abrir 
abastecimento, marmita, borracheiro e mecânica. 
 

Posto Estrela Azul, km 423 S, funcionamento normal; pretendem abrir 
abastecimento, marmita, borracheiro e mecânica. 
 

Posto Graal Ouro Verde Km 442 S, funcionamento normal; pretendem abrir 
abastecimento, marmita, borracheiro e mecânica. 
 

Posto Graal Buenos Aires, Km 449 S, funcionamento normal; pretendem abrir 
abastecimento, marmita, borracheiro e mecânica. 
 

Posto Bufalo, Km 463 S, funcionamento normal; pretendem abrir abastecimento, 
marmita, borracheiro e mecânica. 
 

Posto 4 Irmãos II, Km 468 S, funcionamento normal; pretendem manter 
abastecimento, marmita, borracheiro e mecânica. 
 

Posto Morada do Sol, Km 476 S, funcionamento normal, mas restaurante só pode 
comprar e ir comer fora. 
 

Posto Jacupiranga, Km 477 S, funcionamento normal; pretendem manter 
abastecimento, marmita, borracheiro e mecânica. 
 

Posto Moma Cajati, Km 488 S, com restaurante fechado; pretendem manter 
abastecimento, borracheiro e mecânica. 
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Posto Ongarato, Km 500 S, com restaurante aberto das 06h00 às 22h00, servindo 
para viagem, borracheiro normal. 
 

Posto Rabi, Km 532 S, com restaurante normal; pretendem manter 
abastecimento, borracheiro e mecânica. 
 

Posto Divisa, Km 569 S, restaurante e abastecimento desativados, borracheiro e 
mecânica normal. 
 

Posto Paraiso, Km 528 N, restaurante normal, abastecimento desativado, 
borracheiro e mecânica normal. 
 

Posto 500, Km 500 N, com restaurante fechado a partir de 24/03/2020; pretendem 
manter abastecimento, borracheiro e mecânica. 
 

Posto Itororó, Km 479 N, abastecimento desativado e restaurante fechado. 
 

Posto 4 Irmãos I, Km 468 N, normal; pretendem manter abastecimento, marmita, 
borracheiro e mecânica. 
 

Posto Presidente, Km 463 N, normal; pretendem abrir abastecimento, restaurante, 
borracheiro e mecânica. 
 

Posto Graal Petropen, Km 462 N, normal. 
 
 
DEL06 SP Taubaté – Presidente Dutra 
 
 

Abastecimentos normais; restaurantes ainda sem definição definitiva quanto ao 
funcionamento. 
 
 
DEL07 SP Marília – Transbrasiliana 
 

Posto e Restaurante Graal de Ourinhos - Km 346. Aberto no dia de hoje 
(22/03/2020) normalmente. A partir de 23/03/2020 somente marmitas, lanches e pratos 
rápidos. Aberto 24 horas; 
 

Posto e Restaurante Kennedy - Km 339. Aberto no dia de hoje normalmente. 
Proprietário está estudando o que fará nos próximos dias. Restaurante aberto 24 horas; 
 

Restaurante Chuletão - Km 305. Aberto no dia de hoje (22/03/2020) normalmente, 
com funcionamento das 10:00 às 15:00. Estabelecimento verificando os procedimentos 
a serem adotados nos próximos dias; 
 

Posto e Restaurante Salla - Km 299. A princípio seguirá com funcionamento 
normal 24 horas para posto e restaurante. 
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Posto Amigos – Km 289. Ainda em análise quanto ao funcionamento. Por 
enquanto atendimento normal; possibilidade de fornecerem apenas marmitas na semana 
que vem. 
 

Restaurante Chuveiro – Km 256. Atendimento somente com venda de marmitas. 
Disponível local para banho; 
 

Restaurante e Lanchonete - Km 230. Não está aberto, sem informações sobre 
abertura; 
 

Posto São Paulo - Km 217. Até terça (24/03/2020) funcionamento normal; a partir 
desta data só fornecimento de marmita; 
 

Restaurante do Posto Estradão - km 212. Não souberam informar as alterações 
previstas quanto ao funcionamento. Hoje (22/03/2020) aberto horário normal. 
 

Posto Bola Branca – Km 155. Posto e borracharia funcionamento normal. 
Restaurante a partir de amanhã (23/03/2020) somente marmita e conveniência com 
atendimento na porta; 
 

Rodocar (Postinho) - Km 172. Posto e borracharia funcionamento normal. 
Restaurante a partir de terça (24/03/2020) somente marmita e conveniência com 
atendimento na porta. 
 
 
DEL08 SP Cachoeira Paulista – Presidente Dutra 
 

Abastecimentos previsto que continue normalmente. 
 

Alimentação: a maioria dos restaurantes devem funcionar normalmente até 
domingo 22/03/2020, quando decidirão como proceder em função do Decreto estadual. 
 
 
DEL 09SP São José do Rio Preto – Transbrasiliana 
 

Postos de abastecimento tendem a manter normalidade.  
 

Restaurantes aguardando o Decreto para se saber as restrições, tendendo a 
fechar ou manter serviço de marmitex. Maioria ia definir em 23/03/2020. 
 
 
 
 Os estabelecimentos estão buscando alternativas para contribuir com as ações 
de prevenção a contaminação de seus clientes e funcionários, assim sendo, as 
informações serão atualizadas conforme forem sendo confirmadas. 
 


