
 
 

 

Programa Caminhos para Cidadania oferece formação EAD aos 
professores da rede pública de ensino 

 
São Paulo, abril de 2018 – O Instituto CCR, comprometido com o desenvolvimento social 
dos municípios lindeiros às rodovias onde a companhia atua, oferece, a partir do dia 23 de 
abril, a formação EAD (ensino a distância) do programa Caminhos para a Cidadania aos 
professores de 4º e 5º anos da rede pública de ensino.  
 

O curso tem duração de oito semanas e carga horária de 40 horas, a mesma da modalidade 
presencial. A formação atenderá mais de 580 professores entre os munícipios de 
Itapetininga, Itapeva, Caieiras e Osasco no estado de São Paulo, Barra Mansa e Iguaba 
Grande no Rio de Janeiro e Campo Largo no Paraná. 
 
“Inovação é uma das prioridades do Instituto CCR e oferecer a oportunidade do Ensino a 
Distância para capacitar os professores do programa, é uma grande conquista, que vai 
possibilitar um ambiente de aprendizagem prático, moderno e ágil”, ressalta Marina 
Mattaraia, gestora do Instituto CCR. 
 

O programa tem a tutoria pedagógica do Instituto Crescer e a capacitação contempla 
conteúdos de mobilidade, cidadania e segurança no trânsito. A expectativa é de que no 
próximo ano a adesão dos professores seja ainda maior, já que o ensino à distância permite 
maior flexibilidade e acessibilidade aos educadores.  

 

O que é o programa “Caminhos para a Cidadania”? 

É um dos maiores investimentos sociais do Grupo CCR, viabilizado por meio do Instituto 

CCR e desenvolvido pelas concessionárias nas regiões onde atuam. O programa propõe 

ampliar o pensamento coletivo e a mudança de comportamento para a preservação da vida, 

segurança no trânsito e cidadania. Caminhos para Cidadania está presente em mais de 100 

municípios, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Desde sua criação, em 

2002, já atendeu a mais de 2 milhões de alunos e 100 mil educadores da rede pública de 

ensino. 

 

Saiba mais sobre o programa no site www.caminhosparaacidadania.com.br  

 

 

Sobre o Instituto CCR: O Instituto CCR, uma entidade privada sem fins lucrativos, nasceu em 2014 

com o objetivo de estruturar a gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados 

há mais de dez anos pelo Grupo CCR. Por meio do Instituto CCR são viabilizados projetos, com 

recursos próprios da companhia e oriundos de leis de incentivo, com foco prioritário em quatro áreas: 

Saúde e Qualidade de Vida; Educação e Cidadania; Cultura e Esporte; Meio Ambiente e Segurança 



 
 

 

Viária. Comprometido com o desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural nas regiões 

onde atua, o Grupo CCR se orgulha de ter levado mais de 500 projetos para 130 cidades que, desde 

2003, já beneficiaram cerca de 8 milhões de pessoas com investimentos de R$ 261 milhões em 

projetos estruturados. 

 

Sobre o Grupo CCR 

Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de 

concessão de infraestrutura da América Latina. Dividida em quatro núcleos de negócio, CCR 

Rodovias SP, CCR Rodovias BR, CCR Mobilidade e CCR Aeroportos, a empresa detém concessões 

nos principais modais em operação no País. Pioneira no segmento de concessões de rodovias no 

Brasil, a companhia é hoje uma das cinco maiores do mundo e atua com dez concessionárias de 

rodovias pelo país, CCR NovaDutra, CCR ViaLagos, CCR RodoNorte, CCR AutoBAn, CCR 

ViaOeste, CCR RodoAnel, CCR SPVias, Renovias, ViaRio e CCR MSVia, totalizando 3.265 

quilômetros concedidos em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná. No seu 

portfólio constam as rodovias consideradas melhores e mais seguras por anos consecutivos nos 

rankings especializados, tendo conquistado importantes índices de redução de acidentes fatais. 

Em transporte de passageiros, com a conquista, no início de 2018, da concessão das Linha 5 – Lilás 

do metrô de São Paulo e do monotrilho da linha 17 – Ouro, o grupo consolida sua atuação no 

segmento, gerindo importantes empresas responsáveis por mais fluidez, segurança e conforto em 

grandes vias urbanas. São elas: ViaQuatro, VLTCarioca, CCR Barcas e CCR Metrô Bahia, com 

negócios nas capitais paulista, fluminense e baiana, respectivamente. Já em concessões 

aeroportuárias, o Grupo CCR tem atuação internacional, com participação nos aeroportos 

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. Além do compromisso com a elaboração de projetos de infraestrutura para o País, a 

CCR também está atenta ao desenvolvimento sustentável das comunidades em que atua e aos seus 

13 mil colaboradores. Nesse sentido, a empresa se tornou, em 2011, signatária do Pacto Global da 

ONU e, consequentemente, assumiu os compromissos nele firmados. A empresa também segue, 

pelo sétimo ano consecutivo, na carteira do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) da B3 e 

possui o Instituto CCR por meio do qual promove projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos 

nas regiões onde atua levando desenvolvimento social para milhares de pessoas. Com mais de 20 

anos de trajetória, possui o reconhecimento dos mercados nacional e internacional em função de sua 

trajetória de sucesso e da adoção constante das mais rígidas regras de governança corporativa que 

pautam sua atuação e estão reunidas no Programa de Integridade e Conformidade da companhia. 

 

Mais informações à imprensa: 

S/A Llorente & Cuenca - Assessoria de Imprensa - Grupo CCR 

Anderson Estevan (aestevan@llorenteycuenca.com) Tel:.11 3054-3322 

Carolina Bezerra (cbezerra@llorenteycuenca.com) Tel:.11 3054-3323 

http://www.grupoccr.com.br/negocios/concessao-de-rodovias
http://www.grupoccr.com.br/negocios/mobilidade-urbana
http://www.grupoccr.com.br/negocios/aeroportos
http://www.grupoccr.com.br/negocios/aeroportos
http://www.aeropuertoquito.aero/es/
http://sjoairport.com/es/
https://www.curacao-airport.com/
http://www.bh-airport.com.br/br/p/1/home.aspx
https://www.curacao-airport.com/
http://www.totalairportservices.com/about.html
mailto:aestevan@llorenteycuenca.com
mailto:cbezerra@llorenteycuenca.com


 
 

 

Amanda Sena (asena@llorenteycuenca.com) Tel:.11 3054-3321 

mailto:asena@llorenteycuenca.com

