
 
 
 
 
 

 

CCR promove ações em apoio ao Movimento Maio Amarelo 

Por meio do Instituto CCR diversas ações educativas serão realizadas durante o mês 

 

São Paulo, 27 de abril de 2018 -  O Instituto CCR, sempre comprometido com a segurança 

no trânsito, apoia o Movimento Maio Amarelo, mobilização internacional pela preservação da 

vida no trânsito. Este ano, o instituto preparou um mês com diversas ações educativas que 

atingem as comunidades lindeiras, caminhoneiros e usuários das rodovias administradas 

pelo Grupo CCR. As ações são alinhadas com os objetivos da empresa em garantir a 

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

 

Participam do Movimento Maio Amarelo as concessionárias CCR ViaLagos, CCR AutoBAn, 

CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, CCR SPVias e CCR MSVia, além da CCR Metrô Bahia e 

CCR Barcas que informarão aos passageiros do transporte público com mensagens 

educativas em painéis eletrônicos nas estações.   O movimento está presente em diversos 

países e conta com cerca de 500 entidades mobilizadas no Brasil, com objetivo de chamar a 

atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito  

 

Dentre as ações pontuais realizadas pelo Grupo CCR, acontecem no dia 6 de maio no 

Parque da Cidade, em Jundiaí, ações de educação para o trânsito, entretenimento e 

promoção de serviços de saúde e qualidade de vida. Na base do Estrada para a Saúde na 

CCR AutoBAn, localizado no km 56 da Rodovia dos Bandeirantes – sentido Sul (Interior-

Capital) também em Jundiaí, nos dias 8 e 9 serão feitos treinamentos de sinalização em 

emergências e entrega de materiais educativos para caminhoneiros.  Já nas praças de 

pedágio, panfletos informativos serão distribuídos aos usuários durante o mês todo.    

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

diminuição de acidentes com ações permanentes de educação no trânsito e da divulgação 

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

Segurança viária é um tema essencial para o Instituto CCR que estimula todas as unidades 

de negócio do Grupo CCR a participarem disseminando a mensagem “No trânsito, a vida 

tem sempre preferência” e promovendo ações alusivas ao tema. 



 
 
 
 
 

 

 

“Comprometidos com a segurança viária e seguindo as diretrizes do Pacto Global da ONU, 

fomentamos e apoiamos ações educativas sobre a importância de um comportamento 

seguro no trânsito. Com o apoio ao Maio Amarelo, queremos destacar que cada um de nós 

tem papel importante na preservação da vida por meio de hábitos simples como fazer 

sempre a revisão do veículo, usar o cinto de segurança, manter distância do veículo à frente 

e adotar as atitudes corretas quando estivermos na condição de pedestres”, ressalta Marina 

Mattaraia, gestora do Instituto CCR. 

 

O programa Caminhos para a Cidadania, do Instituto CCR, é um dos exemplos das ações 

educativas promovidas. 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.  

 

O Grupo CCR também desenvolve diversas campanhas e atividades pela Semana Nacional 

de Trânsito. As concessionárias de rodovias, em seu dia a dia, estão constantemente 

voltadas à prevenção e conscientização – em campanhas que incentivam o uso do cinto de 

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

pedestres, além de outras voltadas a motociclistas (alta e baixa cilindrada) ou que alertam 

para os perigos da mistura álcool e direção e para a alta velocidade, entre outras.  

 

Programação: 

CCR AutoBAn 

8 a 30 de maio – Distribuição de panfletos informativos nas praças de pedágio 



 
 
 
 
 

 

6 de maio 9h00 às 14h00– Parque da cidade de Jundiaí - Educação para o trânsito, 

entretenimento e promoção de serviços de saúde e qualidade de vida 

8 e 9 de maio – Evento Estrada para a Saúde - treinamento de sinalização em 

emergências e entrega de materiais educativos para caminhoneiros 

 

CCR SPVias  

1 a 31 de maio - Distribuição de panfletos informativos nas praças de pedágio 

CCR Via Lagos  

1 a 30 de maio - Distribuição de panfletos informativos nas praças de pedágio 

 

CCR Via Oeste  

1 a 30 de maio - Distribuição de panfletos informativos nas praças de pedágio 

 

CCR RodoAnel – Trecho Oeste   

1 a 30 de maio - Distribuição de panfletos informativos nas praças de pedágio 

 

CCR MSVia 

4 de maio Distribuição de panfletos informativos nas praças de pedágio 

23.05 15h – Posto itinerante do Estrada para a Saúde no Posto Caravagio (Campo 

Grande MS) 

  

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: 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. 

 

 

Informações à imprensa:   

S/A Llorente & Cuenca  

 

Amanda Sena 

asena@llorenteycuenca.com 

(11) 3054-3320 

 

Carolina Bezerra  

http://www.grupoccr.com.br/negocios/concessao-de-rodovias
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:asena@llorenteycuenca.com


 
 
 
 
 

 

cbezerra@llorenteycuenca.com 

(11) 3054-3321 
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