
 
 

 

Instituto CCR apoia o movimento Maio Amarelo, mobilização 
internacional pela preservação da vida no trânsito 

 
Empresas do Grupo CCR aderem ao movimento conscientizando os usuários 

por um trânsito mais seguro 

 

 

 

O Instituto CCR apoia o Movimento Maio Amarelo, mobilização internacional pela 

preservação da vida no trânsito, estimulando as empresas do Grupo CCR a desenvolver 

atividades de conscientização junto a usuários e colaboradores, a exemplo da distribuição 

de folhetos e veiculação de mensagens em painéis eletrônicos e outras mídias. 

 

Participam as concessões de rodovias CCR NovaDutra, CCR ViaLagos, CCR RodoNorte, 

CCR AutoBAn, CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, CCR SPVias e CCR MSVia e ainda as 

empresas de mobilidade urbana CCR Barcas e CCR Metrô Bahia, abrangendo não só 

motoristas, como também pedestres.  

 



 
 

 

O Maio Amarelo está presente em 18 países e conta com cerca de 500 entidades 

mobilizadas no Brasil, com objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de 

mortes e feridos no trânsito. A ação é alinhada com os objetivos do Grupo CCR em garantir 

a segurança dos usuários e promover a redução do número de acidentes nas rodovias. 

Desde o início de suas operações, a companhia elabora e executa projetos para a 

diminuição de acidentes por meio de ações permanentes de educação no trânsito e da 

divulgação de informações para o usuário, chamando a atenção para a segurança viária. 

 

Assim, o Grupo CCR obteve, de 2010 a 2016, uma redução de 18% no número de mortes 

em acidentes nas rodovias que administra, contribuindo para o alcance da meta global 

proposta pela ONU em 11 de maio de 2011, em sua Década de Ação para Segurança no 

Trânsito (período de 2011 a 2020). 

O programa Caminhos para a Cidadania é um exemplo entre as ações educativas 

promovidas pela CCR. Criado em 2002, já levou conceitos de educação para o trânsito, 

cidadania e meio ambiente a mais de 2 milhões de alunos de 4º e 5º ano do ensino 

fundamental de escolas públicas municipais nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Paraná. O objetivo é a formação cidadã do futuro motorista. 

Outro programa de grande importância é o Estrada para a Saúde - realizado pelas 

concessionárias – que oferece acompanhamento contínuo e gratuito aos caminhoneiros, por 

meio de exames médicos, tratamento odontológico e outros serviços para melhorar a 

qualidade de vida e o bem-estar. Como consequência, o programa, que também conta com 

a parceria da Mercedes-Benz, contribui para evitar acidentes. 

Vale lembrar que o Grupo CCR também desenvolve diversas campanhas e atividades pela 

Semana Nacional de Trânsito e as unidades, em seu dia a dia, estão constantemente 

voltadas à prevenção e conscientização – exemplos de campanhas são as voltadas a 

motociclistas (alta e baixa cilindrada), as que despertam para a importância do uso do cinto 

de segurança, uso de cadeirinha para as crianças, uso das passarelas para a travessia de 

pedestres, as que alertam para os perigos do álcool x direção e da alta velocidade, entre 

outras.  

 

 



 
 

 

 

Sobre o Instituto CCR: 
O Grupo CCR criou em 2014 o Instituto CCR, entidade privada, sem fins lucrativos, para estruturar a 
gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pela 
empresa.  O Instituto CCR vai otimizar a utilização de recursos próprios da companhia e oriundos de 
leis de incentivo em projetos estruturados em quatro áreas: Saúde e Qualidade de Vida; Educação e 
Cidadania; Cultura e Esporte; Meio Ambiente e Segurança Viária. O Grupo CCR apoia o 
desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural nas regiões onde atua, com a experiência 
de ter levado mais de 500 projetos para 120 cidades que, desde 2003, já beneficiaram 7 milhões de 
pessoas com investimento de R$ 185 milhões em projetos estruturados. Para saber mais, acesse o 
site www.institutoccr.com.br   

 
 
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 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 e aérea. 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 de 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. Em 2015, adquiriu a TAS (Total Airport Services), empresa norte-americana 
prestadora de serviços aeroportuários. Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a CCR 
assinou o Pacto Global da ONU e, em 2016, faz parte da carteira teórica do ISE (Índice de 
Sustentabilidade Empresarial), da BM&FBovespa, pelo quinto ano consecutivo. Emprega, 
atualmente, cerca de 11 mil colaboradores. 

 

Mais informações à imprensa: 
 
Entrelinhas Comunicação – (11) 3066-7700 
 
Alessandro Soares – alessandro@entrelinhas.net - (11) 99964-0335 
Agnaldo Brito – agnaldo.brito@entrelinhas.net - (11) 97340-1405 
Mauro Albano – mauro.albano@entrelinhas.net - (11) 97493-8201 
Rodrigo Cipriano – rodrigoc@entrelinhas.net – (11) 99963-9856 
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