
 
 
 

 

Grupo CCR patrocinará edição 2013 da “Caravana Siga Bem” 
 

De abril a dezembro, caravana contará com a tenda do “Estrada para a Saúde”, programa 
do Grupo CCR que oferece serviços básicos de assistência aos caminhoneiros 

 
 
O Grupo CCR, uma das maiores empresas de concessão de infraestrutura da América 
Latina, patrocinará a edição de 2013 da “Caravana Siga Bem Caminhoneiro”, projeto 
itinerante que oferece aos caminhoneiros serviços, benefícios e entretenimento. 
 
A edição de 2013 da Caravana Siga Bem vai focar suas atividades nos projetos sociais e na 
promoção de produtos e serviços pelas estradas brasileiras. O público-alvo são os 
caminhoneiros, profissionais de transportadoras, empresários do setor e comunidades 
próximas das rodovias. A expectativa é visitar 57 cidades em 21 Estados, em todas as 
regiões, percorrendo um total de 21 mil quilômetros de estradas. 

De abril a dezembro, a caravana, que também tem o patrocínio da Petrobras e Volvo e apoio 
da Polícia Rodoviária Federal, contará com a tenda “Estrada para a Saúde”, projeto de 
responsabilidade social do Grupo CCR que prestará os serviços básicos de assistência aos 
caminhoneiros. Criado em 2002, o projeto tem o objetivo de oferecer acompanhamento 
contínuo aos caminhoneiros por meio de exames médicos, tratamento odontológico e 
serviços gratuitos, além de orientações preventivas para melhorar sua qualidade de vida e 
bem-estar. 
 
O programa, união de todos os projetos de saúde realizados pelas concessionárias do 
Grupo CCR, foi criado diante da percepção de todas as dificuldades que os caminhoneiros 
enfrentavam para cuidar da saúde, além de todos os riscos de acidentes decorrentes de 
problemas como o sono e a automedicação. 
 
Durante a caravana, a tenda do projeto do Grupo CCR terá uma promotora exclusiva, que 
orientará os caminhoneiros sobre o programa e os serviços disponibilizados aos 
caminhoneiros. 
 
“O foco do programa Estrada para a Saúde é a garantia do bem-estar do caminhoneiro, 
figura fundamental nas estradas brasileiras. Desta forma, a parceria com a Caravana Siga 
Bem Caminhoneiro faz todo o sentido e nos ajuda a atingir um número maior de pessoas, 
dada a sua importância e abrangência”, afirma Francisco Bulhões, responsável pela 
comunicação, marketing e sustentabilidade do Grupo CCR. 
 
A Caravana envolverá diretamente 50 profissionais e terá, nos postos e concessionárias 
participantes, além do Estrada para a Saúde do Grupo CCR, atividades de recreação para 
caminhoneiros e familiares, massagem, corte de cabelo, apresentação de peça teatral sobre 
o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, shows de dança, coral, 
orquestra e palestras educativas da Polícia Rodoviária Federal.  

A ação envolve ações de conscientização como o Siga Bem Criança; com a participação de 
profissionais da Rede Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e 



 
 
 

 

Adolescentes; e o Siga Bem Mulher, com profissionais da Rede de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres.  

E para encerrar o evento, em cada parada da Caravana Siga Bem nos postos participantes, 
haverá, à noite, apresentações de teatro e música. As atividades serão realizadas das 11h 
às 21h. 

Forte presença nas rodovias 
 
Além do patrocínio e da presença garantida na Caravana Siga Bem, o Estrada para a 
Cidadania está em projetos itinerantes nas rodovias que são administradas pelas 
concessionárias CCR NovaDutra, CCR RodoNorte, CCR AutoBAn, CCR ViaOeste e CCR 
RodoAnel, além de contar com duas bases fixas. 
 
Na CCR AutoBAn, o Centro de Atendimento tem 260 m² e está instalado na Área de 
Descanso do Caminhoneiro, no km 56 da pista sentido interior-capital da Rodovia dos 
Bandeirantes (SP-348), junto ao Posto de Serviços Graal, na região de Jundiaí (SP). 
 
No local, são oferecidos atendimentos gratuitos diários, de segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 12h30 e das 13h30 às 21h30, facilitando e estimulando o comparecimento dos motoristas 
que podem escolher o dia e horário mais adequado.  
 
Outro local de atendimento contínuo está localizando na Área de Descanso do 
Caminhoneiro, no km 57 da Rodovia Castello Branco, administrada pela CCR ViaOeste, 
sentido interior, junto ao Posto de Serviços Quinta do Marques, região de São Roque. O 
Programa oferece atendimentos gratuitos diários, 2ª, 4ª, 6ª feiras – 9h às 17h e 3ª e 5ª feiras 
– 12h às 20h. 
 
Nos dois locais, o caminhoneiro pode fazer exames de tipagem sanguínea, fator RH, 
glicemia, colesterol e pressão arterial; acuidade visual; cálculo de IMC; consultar o médico e 
cuidar da saúde bucal (tratamento odontológico preventivo, limpeza e restaurações), além 
de usufruir de outros serviços como corte de cabelo, massagem bioenergética e até mesmo 
cuidados com os pés. 
 

Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é um dos maiores grupos de concessão de 
infraestrutura da América Latina. 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). Também faz parte do controle acionário da concessionária 
Transolímpica, que irá construir e operar o Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de 
Janeiro. O Grupo CCR atua ainda 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 por meio das concessionárias ViaQuatro e CCR Barcas, 
responsáveis, respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo e 
pelo transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro. Ingressou, em 2012, no setor 
aeroportuário com a aquisição de participação acionária nas concessionárias dos aeroportos 



 
 
 

 

internacionais de Quito, San Jose e Curaçao. Comprometida com o desenvolvimento 
sustentável, a CCR assinou o Pacto Global da ONU e faz parte da carteira teórica do ISE – 
Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa, além de compor a carteir teórica 
do Ibovespa. Emprega, atualmente, cerca de 10 mil colaboradores e está listada no ranking 
das 100 melhores empresas para Trabalhar. 
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