
 
 
 

 

 

 

Grupo CCR já arrecadou 44 mil peças para a Campanha do Agasalho. 
Campanha termina em 15 de maio 

 
Números da campanha, que irá até o dia 15 de maio, já superam os do ano passado, 

quando 40 mil peças de roupa foram destinadas a instituições carentes 
 

As concessionárias paulistas do Grupo CCR – CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR 
RodoAnel e CCR SPVias – já recolheram, até o momento, mais de 44 mil peças de 
roupas para a Campanha do Agasalho 2012. Usuários podem participar até o dia 15 de 
maio. Para aumentar o potencial da campanha, assim como em anos anteriores, o público 
interno das empresas também participa.  
 
Foram colocados postos de arrecadação em diversos pontos ao longo das rodovias 
(algumas praças de pedágio, bases de atendimento e postos de serviços e de 
fiscalização) para que as pessoas possam entregar peças de roupas em bom estado que 
não usam mais.  
 
Os locais dos postos de arrecadação da Campanha do Agasalho estão sendo divulgados 
pelas concessionárias por meio de mensagens nos painéis eletrônicos (PMVs), banners 
nos sites, além de folhetos informativos distribuídos nas praças de pedágio.  
 
Todas as peças arrecadadas pelas concessionárias, nas sedes administrativas e nas 
rodovias, serão doadas, ainda no mês de maio, a instituições carentes das cidades de 
cada região em que atuam. Em 2011, as quatro unidades do Grupo CCR arrecadaram 
mais de 40 mil peças de roupas. Com a participação dos usuários, a expectativa é que 
esse número possa dobrar em 2012.   
 
A Campanha do Agasalho é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade do Estado 
de São Paulo – Fussesp, tendo como parceiros todas as Secretarias do Estado, 
empresários e a sociedade civil. O Fussesp, com o apoio de diversos segmentos da 
sociedade, planeja estratégias, estabelece locais de arrecadação e coordena ações para 
ajudar milhares de famílias carentes a enfrentar o inverno com mais segurança, dignidade 
e calor humano.  

 

Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é um dos maiores grupos de concessão de 
infraestrutura da América Latina, empregando atualmente cerca de 10 mil colaboradores. 
Controla 2.437 quilômetros de rodovias sob a gestão das concessionárias CCR Ponte (RJ), 
CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), 
CCR ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel (SP), CCR SPVias (SP) e Renovias (SP), as duas 
últimas por meio de sua controlada CPC. O Grupo CCR também atua em negócios 
correlatos, tendo participação de 38,25% na STP, que opera o serviço de cobrança 
automática de pedágios e estacionamentos, e de 45% no capital social da Controlar, 
concessionária que realiza o programa de inspeção veicular da Cidade de São Paulo.  

 

 



 
 
 

 

 

 

Além disso, o Grupo CCR está presente no segmento de transporte de passageiros com a 
Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, por meio da Concessionária ViaQuatro, com 
participação de 58% no capital social da empresa. Comprometida com o desenvolvimento 
sustentável, em 2011, a CCR assinou o Pacto Global da ONU, além de voltar para a carteira 
teórica do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa. 

 

São Paulo, 4 de maio de 2012.  
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