Grupo CCR é novo patrocinador do Sesc RJ Flamengo
Parceria com o time de vôlei busca incentivar o esporte e a formação de atletas profissionais
São Paulo, outubro de 2020 - O Grupo CCR se une ao maior vencedor da história do vôlei
brasileiro e inicia parceria para fomentar o esporte no país. A empresa acredita que
incentivar a prática esportiva é também transformar a vida das pessoas, trazendo mais
saúde e cultura. “A CCR vê no esporte uma ferramenta de mudança social. O apoio ao
projeto Sesc RJ Flamengo não incentiva apenas a formação de atletas profissionais, mas
fomenta o esporte brasileiro como um todo e promove melhor qualidade de vida para
crianças e jovens por meio do acesso à prática esportiva e à cultura”, ressalta Marco
Cauduro, Diretor Presidente do Grupo.
O projeto Sesc RJ Flamengo, idealizado pelo técnico Bernardinho em 1997, é referência
no esporte e se tornou uma “fábrica de talentos”. Entre as conquistas, estão 12 títulos da
Superliga, quatro Sul-americanos, quatro Copas do Brasil, três Supercopas e 16 Cariocas.
"É um orgulho para nós do Sesc RJ Flamengo poder contar com a CCR. Em um momento
difícil como esse, marcado pela pandemia do novo coronavírus, conseguir encontrar a
segurança de um Grupo, preocupado em transformar a vida das pessoas através de cultura,
de inovação e, agora, do esporte, é um privilégio. Ter um parceiro que compartilha valores,
que respeita a diversidade, que possui responsabilidade sócio-ambiental, entre outras
coisas, nos fortalece para seguirmos nosso caminho. Esperamos que essa parceria seja
longa e duradoura. Vamos juntos em busca de muitas vitórias, dentro e fora das quadras",
afirma Bernardinho.
Além de ser um time de destaque nacional, o projeto promove atividades socioeducativas
no estado do Rio, inspirando crianças e jovens a adotarem a prática esportiva no seu dia
a dia. Os jogos ainda são um instrumento para a arrecadação de alimentos, que são
direcionados para mais de 800 instituições assistenciais do estado por meio do Programa
Mesa Brasil.
Sobre o Grupo CCR: Fundada em 1999, a CCR é um das cinco maiores companhias de gestão de
mobilidade da América Latina, atuando em concessões de infraestrutura em cinco países e também em
diversas capitais brasileiras. Responsável pela governança e manutenção de 3.955 quilômetros de rodovias
em seis estados, o Grupo CCR também administra aeroportos no Brasil e no exterior, além de serviços de
transporte de passageiros em metrô, VLT e barcas, transportando mais de 1,7 milhão de passageiros ao
dia.
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