
 
 

 

Grupo CCR leva diversas ações para as rodovias em 25 de julho 

Atenção especial para a saúde do caminhoneiro são destaques nos eventos promovidos pelo Instituto CCR 

 

São Paulo 24 de julho de 2018- Em comemoração ao Dia de São Cristóvão, padroeiro dos caminhoneiros e 

motoristas que é celebrado em 25 de julho, o Grupo CCR, apoiado pelo Instituto CCR, preparou uma série de 

atividades especiais dedicadas aos profissionais que rodam pelas estradas do país. Os condutores que 

trafegarem pelas rodovias administradas pela empresa poderão ter acesso gratuito a exames médicos, 

orientações de higiene bucal e orientações de segurança no trânsito. As concessionárias participantes são: 

CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP), CCR NovaDutra (SP), CCR SP Vias e CCR RodoNorte (PR).  

 

O cuidado com a saúde e bem-estar dos caminhoneiros é uma prioridade para o Grupo CCR, que busca, em 

ações como essas, identificar problemas invisíveis até então para esses profissionais. De acordo com um 

levantamento feito pelo programa Estrada para a Saúde – realizado pelas concessionárias da CCR e com 

patrocínio da Mercedes Benz – 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 do profissional, mostrou que 56% dos caminhoneiros em um universo de 10.647 tem a acuidade visual 

alterada. Outro grande alerta vai para o IMC (Índice de Massa Corpórea) dos profissionais que em 80% dos 

casos apresentou alteração.  

 

 “Ao longo de sua trajetória, o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, tem apoiado uma série de projetos de 

estímulo à saúde e educação dos caminhoneiros que transitam nas rodovias administradas pela companhia. 

Estar próximos dos usuários da via, traz grandes melhorias ao nosso trabalho”, afirma Marina Mattaraia, 

gestora do Instituto CCR. 

 

As atividades nas rodovias serão voltadas para a segurança viária, tema essencial para o Instituto CCR que 

estimula todas as empresas do Grupo CCR a participarem disseminando a mensagem “No trânsito, a vida tem 

sempre preferência”. 

 

 
Serviço: 
 
CCR AutoBAn  
Endereço: km 56 da Rodovia dos Bandeirantes – pista sul - sentido Capital  
25/07/2018 
 
Atividades: 
 
Café da Manhã – 9 às 10h 
Churrasco para os caminhoneiros - Parceria com Graal – 11h30 às 14h 
Orientação sobre higiene bucal (Parceria com dentistas da Interodonto) - 10h às 16h 



 
 

 

Simulação com Óculos virtual – Parceria com a Dekra – 9h às 16h 
Palestras sobre segurança no trânsito – Parceria com a Mercedes e com a Dekra – 9h,11h,14h e 15h 
Orientação sobre de como agir em uma cena de acidentes - Segurança e Proteção – às10h 
  
27 de julho 
10h às 16h – Orientações sobre Qualidade de Vida, com foco no controle do Estresse e Alimentação Saudável 
(Parceria com o Sest Senat) 
  
 
 
CCR ViaOeste  
Endereço:  km 57 da Rodovia Castello Branco – sentido SP 
25 de julho 
 
Atividades:  
Café da Manhã – 9h às 12h 
Orientação sobre higiene bucal (Parceria com a Interodonto) - 8h às 13h 
Simulação com Óculos virtual e Palestras sobre segurança no trânsito - 10h às 16h 
Orientação sobre sinalização e como agir em uma cena de acidentes - Segurança e Proteção – às 10h e às 
16h 
Caminhão 100% - check-up gratuito em itens de segurança do caminhão – das 10h às 16h (25 e 26/07) 
 
 
CCR RodoNorte  
 
Endereço: Posto Quinta - Rodovia BR 277, KM 118 - Campo Largo - Paraná 
24 e 25 de julho 
Horário: 9h às 17h 
 
Atividades: 
Atendimento médico, IMC, aferição de pressão, teste de glicemia, teste de colesterol, teste de acuidade visual 
Atendimento odontológico: preventivos, orientação de higiene, limpeza e aplicação de flúor 
Corte de cabelo 
Massagem 
Podologia 
 
 
CCR NovaDutra  
 
Endereço: Posto Arco Iris de Roseira – Rodovia Presidente Dutra, KM 82, sem número, sentido norte, 
Roseira/SP 
25 e 26 de julho 
Horário: das 11h às 21h 
 
Atividades: 
Café da manhã 
Orientação sobre higiene bucal (Parceria com a Interodonto); 
Orientações sobre o tema: “O que fazer quando deparar com um acidente”  
Instruções de sinalização em casos de pane mecânica ou acidente 
Vacinação 
Inauguração do novo posto de atendimento odontológico (Parceria com a Interodonto)  
 
CCR SPVias 
 
Endereço: Posto Trevo localizado na SP 127 km 113+400 Norte 



 
 

 

25 de julho 
Horário: 19h às 24h 
 
Atividades:  
Café da Manhã  
Exames para verificação de IMC, aferição de pressão, teste de glicemia, teste de colesterol. 
Corte de cabelo 
Ação Acorda Caminhoneiro – Ação de conscientização sobre os riscos de dirigir com sono. 
 
 
 

Sobre a CCR: Uma das maiores companhias de concessões em infraestrutura da América Latina, a CCR está 

presente no Novo Mercado da B3 e conta com o reconhecimento do mercado nacional e internacional, sobretudo, 

pela adoção constante das mais rígidas regras de governança corporativa, reunidas em seu Programa de Integridade 

e Conformidade. Fundado em 1999, o Grupo CCR atua, por meio de quatro divisões, em concessões de rodovias, 

mobilidade urbana e aeroportos em cinco países. São elas: CCR Rodovias BR, CCR Rodovias SP, CCR Mobilidade 

e CCR Aeroportos. Opera, ainda, em negócios correlatos, como no setor de transmissão de dados de alta 

capacidade por meio da Samm, bem como em outras empresas de serviços aeroportuários, por meio de sua 

empresa TAS, presente em oito aeroportos nos Estados Unidos. Contando com aproximadamente 12 mil 

colaboradores, a empresa é signatária do Pacto Global da ONU desde 2011 e está presente na carteira do ISE 

(Índice de Sustentabilidade Empresarial) pelo sétimo ano consecutivo. Conta, ainda, com o Instituto CCR por meio do 

qual promove projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos levando desenvolvimento social para milhares de 

pessoas. Mais informações em www.grupoccr.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. 

 

Informações à imprensa:   

S/A Llorente & Cuenca  

Amanda Sena 

asena@llorenteycuenca.com 

(11) 3054-3320 

 

Anderson Estevan  

http://grupoccr.com.br/grupo-ccr/sobre-o-grupo-ccr
http://www.grupoccr.com.br/
mailto:asena@llorenteycuenca.com


 
 

 

(11) 3035-3322 

aestevan@llorenteycuenca.com 

 

Carolina Bezerra  

cbezerra@llorenteycuenca.com 

(11) 3054-3321 
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